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పరిచయయ.. 

డెభభ్బయజ్యోవ సస్వాతయతతత్ర్య దినోతత్సవ శుభకాయక్షలు!

బదటిష వాళళ్ళు పదిహడో శతాబద్దయలో మన దేశనికి వాజ్యోపారయ కసయ 
వచచ్చార. రయడ వయదల ఏళళ్ళు గడచే సరికి- 1858 కలల - వాళళ్ళు మన 
దేశనిల్ని పూరితగా బదటిష రాణికి అపప్పజెపాప్పర. అపప్పటినుయడ 1947 లో 
సస్వాతయతతత్ర్యయ వచేచ్చా వరకూ మన దేశయ నుయడ అపారమెగన సయపదలల్ని వాళళ్ళు 
దేశనికి తరలయచుకు వళసూత పోయార. మన పెదద్దవాళళ్ళుయతా కలస వాళలని 
జయపతదయగా తరిమేస, మనకు సస్వాతయతతత్ర్యయ సయపాదియచి పెటస ర. ఆ 
నేపధజ్యోయలోయచి చదవయడ, ఈ మసప మయదమట- చీమకథ.

పటస దలతో మనయ దేనగన్నైనా సధయచచుచ్చా. అయితే దేనిల్ని సధయచల? 

దేనోల్ని ఒక ఉదాహరణగా చెబుతసూ శిరీష రాసన పటస దల కథ చల 
బాగయది- చసూడయడ.

మీర మీ దసత లల్ని మరీ అమతయగా పతమసత నాల్నిరా? అయితే చదివి 
మరయడ, ఆదసూరి హగ మవతి బామమ్మగార రాసన మరిన లత కథని. 

ఇవి కాక మరి ఇయకా నవిస్వాయచేవి, చదివియచేవి మయచి మయచి కథలునగన్నై 
ఇయదలో- ఆలసజ్యోయ ఎయదకు? చదివయజ్యోయడ!
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చీమ కథ
"ఆగసస  పదిహను వచేచ్చాసతయదిరా! పాత చీమ కథ ఒకటి గరతసతయది!" గొణిగాడ తాతయజ్యో.
పిలలలయతా గడబడగా తాతయజ్యో చుటసూస చేరి కూరచ్చానాల్నిర "ఊఊ. చెపప్ప తాతయాజ్యో" అయటసూ.

తాతయజ్యో నవిస్వా,  "ఇది మీకు తెలత్సన కథేరా,  నేను మొదలు పెడతే,  తరాస్వాతి వరసలు మీర
నాకు చెబుతార" అని మొదలు పెటస డ:

"అనగనగా ఒకరాజుకు ఏడగర కొడకులు.

ఆ ఏడగరసూ ఒకరోజున వేటకెళల, ఏడ చేపలు పటస కొచచ్చార."

"ఆ ఏడ చేపలల్ని  ఎయడలో పెటస ర.  అనల్ని  ఎయడయి కాన ఒక  చేప  మతతయ  ఎయడలేద"

చెపాప్పడ ఏడో తరగతి సమ.

తాతయజ్యో నవాస్వాడ. "అవునురా, అదే కథ- చేపా, చేపా! నువస్వాయదకు ఎయడలేద? అని వాళల
ఆ చేపని అడగార." 

"నాకు గడడ్డి మోప అడడ్డిమొచిచ్చాయది, అయదకే ఎయడలేద! అనల్నిది చేప."

"మరగతే గడడ్డి  మోపూ!  గడడ్డి  మోపూ!  ఎయదకు అడడ్డిమొచచ్చావు?"  అని వాళల  గడడ్డి  మోపని
అడగార. 

"ననుల్ని ఆవు మేయలేద కదా! అయదకే అడడ్డిమొచచ్చాను అనల్నిది గడడ్డిమోప"- చెపిప్పయది చిటిస. 
"అవును. అపప్పడ వాళళ్ళు ఆవు దగగ్గరికి వళళ్ళు అడగార- "ఆవ, ఆవ! నువుస్వా గడడ్డి ఎయదకు
మేయలేద?" అని.

"-గొడల  కాసే చినోల్నిడ ననుల్ని వదలలేద అనల్నిది ఆవు"- చెపిప్పయది సధ.
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తాతయజ్యో నవుస్వాతసూ  "ఆఊ..  మరి-  చినోల్నిడ చినోల్నిడ!  ఆవును ఎయదకు వదలలేద?"  అని
అడగాడ చినోల్నిడని.

"అవస్వా నాకు బువస్వాపెటసలేద" అనాల్నిడ చినోల్నిడ, బుయగమసూతి పెటస కొని.

అయతలోనే అవస్వా అకష్కాడకి వచిచ్చాయది.

వయటనే పిలలలయదరసూ అరిచర- "అవాస్వా అవాస్వా బువస్వా ఎయదకు పెటసలేద?" అని.

అవస్వాకు కూడ కథ తెలుసలేల  ఉయది-  "చయటోడ ఏడచ్చాడ ఇయక బువస్వా ఎటల  వయడేది?!"

అనల్నిది.

పిలలలయదరసూ అవస్వాకేస చల గౌరవయగా చసూసర.

"మరి, చయటోడ చయటోడ ఎయదకు ఏడచ్చావు?" అడగాడ తాతయజ్యో చయటోడని.

"ననుల్ని చీమ కుటిసయది! అయదకే ఏడచ్చాను!" అనాల్నిడ చయటోడ ఏడప మఖయ పెటిస.
"వదద్ద లే నానాల్ని,  ఏడవకు!"  అని వాడని సమదాయియచి,  మరి  "చీమ,  చీమ!  ఎయదకు
కుటస వు?" అయటసూ అయదరికేసీ చసూసడ తాతయజ్యో.
"నా బయగార పటసలో వేలు పెడతే నేను కుటసనా?" అరిచర పిలలలయతా నవుస్వా మఖాలతో.

"అవునవును.  నా బయగార పటసలో వేలు పెడతే నేను కుటసనా?  అనల్నిది చీమ!"  చెపాప్పడ
తాతయజ్యో మళళ్ళు, తను కూడ నవుస్వాతసూ.

వయటనే చిటిస, చినోల్నిడ, చయటోడ లేచి బయటికి పరగ పెటస ర.  

ఆ తరాస్వాత  మెలలగా  "అయినా తాతయాజ్యో!  దీనిక-  ఆగసస  పదిహనుకూ ఏయటి,  లయకె?!"

అడగయది సధ.  తను పెదద్ద పిలల కదా,  అయదకని తాతయజ్యో మటలనల్ని బాగా అరర్థమౌతాయి
తనకు.



కొతతపలల                                                         7                                                          ఆగసస   2016

"అదా,  నవాస్వాడ తాతయజ్యో.  "నువుస్వా చెపప్ప,  చినోల్నిడ పటసలో వేలు పెడతే మటకు చీమ
ఎయదకు కుటస ల?! ఊరికే కథని అటల   మగసత ర కాన?!" 

సధ ఆలోచిససూత అనల్నిది "తన పటసలో వేరవాళళ్ళువరో వేలు పెడతే,  మరి చీమకి అసౌకరజ్యోయగా
ఉయటయది కదా తాతయాజ్యో?!" అయది.

"అదేనమమ్మ,  సస్వాతయతతత్ర్యప  రహసజ్యోయ!  తన  పటసలో  వేరవాళలవరో  వేలు  పెడతే  చీమలయటి
సస్వాతయతతజీవి ఊరకద-  కుడతయది!  మనమసూ అదేగా,  చేసయది?!  బదటిష వాళళ్ళు  వచిచ్చా
దేశయలోకి దసూరితే మనమసూ ఊరకలేద.  పోటల డయ.  కొయదరయ శయతియుతయగా ధరాల్నిలు,

రాజ్యోలీలు చేసయ.  జెగలుకెళళ్ళుయ.  కరస లోల వాదియచయ.  పతిదకలు నడపాయ.  కొయదరయ తపాకులు
పటస కునాల్నియ.  చివరికి బదటిష వాళలకి అరర్థమెగయది-  "వళళ్ళు కళళ్ళు తెరిచర;  ఇయక ఊరకర;

పోదాయ!"  అని  పెటేస  బేడ  సరద్ద కొని,  వాళల  దేశనికి  వాళళ్ళు  వళళ్ళుపోయార!"  చెపాప్పడ
తాతయజ్యో.
"మరి ఇపప్పడ మళళ్ళు  మనమే వాళలని  రమమ్మని  అడకుష్కాయటనాల్నియగా,  తాతయాజ్యో!  'విదేశ
పెటస బడలు'  అయటే  వాళళ్ళు  వచిచ్చా  మన  దేశయలో  వాజ్యోపారయ  చేయటమేగా?  మళళ్ళు
ఇదివరకులగే అయితే ఎలగ?!" అడగయది సధ.

"అదేనమమ్మ!  -అయితే ఇపప్పడ మీలయటి కురత  చీమలు అసయఖాజ్యోకయగా ఉనగన్నై  తలీల  మన
దేశయలో!  తెలవిమలన పరాయివాళళ్ళు గత అనుభవాలల్ని మరిచ్చాపోయి,  మళళ్ళు ఓసరి పటసలో
వేలు పెడతే, అపప్పడ మీ చీమలు ఏయ చేసత యి, నువేస్వా చెపప్ప?!"

"మళళ్ళు  కుడతాయి!  ఎయదకు ఊరకుయటయి?!  ఈసరి మరియత గటిసగా కుడతాయి!"

అనల్నిది సధ.

"అదేనమమ్మ, నేనసూ అదే అనుకునాల్నిను!" అనాల్నిడ తాతయజ్యో, సధ భుజయ తటిస పెగకి లేససూత. 
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అకష్కాచిచ్ఛిమయ అవధమయ, అజినిమయ అహాసనే
ఏ చ తయ ఉపనగయర్హయతి వేరయ తేసయ నసమమ్మతి
అకష్కాచిచ్ఛిమయ అవధమయ, అజినిమయ అహాసనే
ఏ చ తయ న ఉపనగయర్హయతి వేరయ తేసయ ఉపసమమ్మతి

భవయ: "వాడ ననుల్ని తిటస డ, అది ననుల్ని కొటిసయది, వడ ననుల్ని ఓడయచడ, వాడ ననుల్ని దచుకునాల్నిడ" లయటి 
చికుష్కామడలు ఎవరగతే తమ మనసలో బగయచుకుయటసూ పోతారో, వారిలోని వగరమ శయతియచద. ఎవరగతే 
అటవయటి మడలకు తమ మనసలో తావు ఇవస్వారో, అలయటి వారి దేస్వాష భవనలు కతమయగా ఉపశమసత యి.

ఎవస్వానిచే జనియచు జగమెవస్వానిలోపల నుయడ లీనమెగ 
ఎవస్వాని యయద డయద పరమేశస్వారడెవస్వాడ మసూలకారణయ
బెవస్వాడనాది మధజ్యో లయుడెవస్వాడ సరస్వామ తానయగన వా
డెవస్వాడ వాని నాతమ్మభవునశస్వారనే శరణయబు వేడెదన.

భవయ:    పోతన భగవతయలో 'మొసల చేజికిష్కాన ఏనుగ' దేవుడని ఇల తలచుకుయటనల్నిది:  

"మనయ తలచే ఈ జగతత  అయతా దేని వలలనగతే పడతనల్నిద,   దేని లోపల లీనమెగ ఉయటనల్నిద,  

దేని లోపల ఇదయతా నశిసత నల్నిద,  అసలు ఇదయతా దేని పాలనలో జరగతనల్నిద,  దీనికయతటిక  
మసూలకారణయ ఏద,  మొదలు- మధజ్యో- అయతయ అనేవి లేకుయడ ఏది సరస్వామసూ తానే అయి 
ఉయటయద,  వేర కారణమయటసూ లేక తనయతతానుగా ఏదగతే ఉయటయద అటవయటి దానిని నేను 
ఆశతయిసత ను”
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క్షమ-శిక్ష!
 ఈమసప కొతతబేతాళనికి ఆధారయ: డ. సరి, మరాజ్యోలగసూడ, నలగ్గయడ జిలల  వారి రచన. 

పూరస్వాయ సవరష్ణమఖి నదీ తరపాద్రోయతానల్నియతా
శసూరసేనుడనే  రాజు  పరిపాలయచేవాడ.

పరకి తగనటేల అతను గొపప్ప వరడ. అతని
ధగరజ్యో పరాకతమల  గరియచి తెలసన పొరగ

రటిసయచిన ఉతాత్సహయతో మళళ్ళు చెటసకాష్కాడ  వికతయ. అకష్కాడనల్ని బేతాళనిల్ని భుజాన వేసకొని 
చెటస  దిగబోయాడ. అయతవరకూ కదలక మెదలక ఉనల్ని బేతాళయ అకసమ్మతత గా పాద్రోణయ 
ఉనల్నిదాని మదిరి ఒళళ్ళు విరచుకునల్నిది. ఏద ఆలోచనలో ఉనల్ని వికతయ ఉలకిష్కాపడేటల , 

మటల డటయ మొదలు పెటిసయది : "చసూడ, వికతయ! మకుష్కా-మఖయ తెలీని ఎవరో సదద్ధపప్ప 
అడగాడని నువుస్వా ఇల నా వయట పడటయ ఆశచ్చారజ్యోయగా ఉయది. దయ, జాల, పరోపకారయ- 

ఇలయటి విలువలనల్ని ఇతరలకు చెపప్పయదకే తపప్ప, మనయ ఆచరియచేయదకు అయతగా పనికిరావు. 

దీనికి ఉదాహరణగా నకు శసూరసేనుడ కథ చెబుతాను, విను" అని ఇల చెపప్ప సగయది:

 కొతత  బేతాళయ
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రాజులయదరసూ  అతని  పటల  సేల్నిహభవయతో
మెలగేవార.  అతనితో  ఎలయటి  గొడవలు
రాకుయడ చసూసకునేవార. 

శసూరసేనుడకి  అయత  బలయ  ఉనాల్ని,
ఆచరణలో  మటకు  అతను  చల
సనిల్నితయగా  పతవరితయచేవాడ.  అతని
పరిపాలన  జన  హకృదయ  రయజకయగా
ఉయడేది.  "పతతి  మనిషలోనసూ  మయచి-చెడ
రయడూ  ఉయటయి.  పటస కతోటే ఎవస్వారసూ
చెడడ్డివాళళ్ళు  కార.  చెడ  పతవరతనకు
పరిషష్కారయ  శిక్ష  మతతమే  కాద.  వజ్యోకితలోని
చెడని  నిరసూమ్మలయచల  తపప్ప  అతనికి  పెగపెగ
దయడనలు  విధయచి  ఉపయోగయ  లేద.

నేరసత డలో  దాగ  ఉనల్ని  మనిషని  వలకి
తేవటయ  అనే  శకిత  కేవలయ  క్షమకు  ఉనల్నిది.

దానివలలనే నేరయ అయతరిసత యది" అని అతను
ఎపప్పడూ చెబుతయడేవాడ. 

దానికి  అనుగణయగానే  అతను  తన
రాజజ్యోయలో నేరసత లలో పరివరతన తెచేచ్చాయదకు
పతతేజ్యోక సయసర్థలల్ని నలకొలప్పడ.  ఆ సయసర్థలలో
పనిచేసేవారయతా  హకృదయ  పరివరతనకు

పెదద్దపీట  వేససూత,  మహారాజుగార  తమకు
అపప్పగయచిన  నేరసత లను  సనామ్మరగ్గయలోకి
తెచేచ్చాయదకు కకృష చేసేవార. 

శసూరసేనుడ  ఈ  చరజ్యోలు  అతనిల్ని  పతజలకు
బాగా  దగగ్గర  చేసయి.  అయదరసూ  అతని
దయారద్దర  హకృదయానిల్ని  అమతయగా
పతశయసయచేవార. 

అయితే శసూరసేనుడ మతతయ ఆ పొగడతలకి
నిజమెగన  హకుష్కాదార  తన  గరవు
'జాజ్ఞానేయదత డే'  అని  భవియచేవాడ.   తనకు
యుదద్ధ విదజ్యోలు నేరప్పటమే కాక,  వాటి వనక
ఉనల్ని  ససూక్ష్మమెగన  అయశలను  అనిల్నిటిన
వివరియచి చెపిప్పన జాజ్ఞానేయదత డయటే ఆయనకు
చల గౌరవయ. 

ఒకనాటి  ఉదయయ  శసూరసేనుడ  ససూరజ్యో
నమసష్కారాలు చేసత నల్ని  వేళలో మహామయతిద
ఉదయుడ  హడవిడగా  ఆయన  దరర్శనయ
కరాడ.  సస్వాతహాగా  సర్థరబుదిద్ధ  అయిన
ఉదయుడ  మఖయలో  కయగారని  చసూస
"ఏమటి  మయతిదవరాజ్యో,  ఎయదకయత
కయగారగా  ఉనాల్నిర?  ఏదగనా  ఉపదదవయ
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సయభవియచియదా?"  అని  అడగాడ
శసూరసేనుడ. 

"మహారాజా! మన పొరగరాజు
అమరయదత డ,  మన  మీదికి
దయడెతతనునాల్నిడని  చరలు  తెలయజ-

సత నాల్నిర.  నేటినుయడ  నాలుగవ  రాతిదన,

అయదరసూ నిదిదసత నల్ని  వేళ,  రహసజ్యోయగా మన
రాజాజ్యోనిల్ని  ఆకతమయప  జూసత నాల్నిరని  మనకు
సప్పషసమెగన  సమచరయ  అయదియది.

అమరయదత డ  పరిపాలనలో  అవయతపర
పతజలయతా ఎనిల్ని కషస లపాలౌతనాల్నిరో తమకు

తెలయనిది కాద. ఇపప్పడ తమర అనుజజ్ఞా
ఇసేత,  అతని  దౌరర్జనాజ్యోనికి  తగన  శిక్ష
విధయచినటసూల  అవుతయది;  ఇట  పతజల
ఆకాయక్షలల్ని నరవేరిచ్చానటల , మన సమద్రోజాజ్యోనిల్ని
విసతరియచినటసూల  ఉయటయది-  సగనజ్యోసమేతయగా
మేయ  రప  ఉదయానేల్ని  బయలుదేరి  వళళ్ళు,
వారి రాజజ్యో పరిసరాలోలనే వారిని అడడ్డిగసత య!"

అనాల్నిడ ఉదయుడ, ఉదేదకయగా. 

"అవయతపర  రాజు  అమరయదత డ
కూత రడ,  దషుస డనసూల్ని.  అతని
దసత్సహసనికి తగన శసత చేయటయ సరగన
పనే-  అయినపప్పటిక  అతను కూడ మనిష
కదా?!  అతడల్ని అయతమొయదియచడయ కాద-

అతనిలోని  చెడని  అయతమొయదియచడమే
పతధానయ"  అని  ఆలోచనలో  పడడ్డి డ
శసూరసయహుడ. 

"మహారాజా!  తమరి నిరష్ణయయ చెపప్పయడ.  ఆ
దషుస డల్ని  అయతమొయదియచేయదకు  ఆజజ్ఞా
ఇవస్వాయడ"  అనాల్నిడ  ఉదయుడ
తయదరపడతనల్నిటల . 

శసూరసయహుడ ఏద మటల డబోయయతలో
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జాజ్ఞానేయదత లవార విచేచ్చాసత నల్నిటల  సమచరయ
ఇచచ్చాడొక  భటడ.   రాజుగార  గబగబా
వళళ్ళు  గరవుగారిని  ఆహాస్వానియచి,

కూరచ్చాయడబెటిస మరాజ్యోదలు చేసర.  "ఏమ
నాయనా?  కుశలమ?  రాచకారాజ్యోలనల్ని
సజావుగా  జరగతనాల్నియా?"  అడగార
జాజ్ఞానేయదత లవార,  శసూరసయహుడ
మఖయలోని ఆయదళనను గమనియచి. 

అమరయదత డ  పథకానిల్ని,  మయతిదగారి
ససూచనన  వివరియచి,  తన  ఆలోచనన
పయచుకునాల్నిడ శసూరసేనుడ. 

అయతా  విని  జాజ్ఞానేయదలవార  చిరనవుస్వా
నవిస్వా,  "ఇయదలో  ఇక  ఆలోచియచటనికేమీ
లేద.  మయతిదగారి  పతణాలకను  అమలు
చెయాజ్యోలత్సయదే" అనాల్నిర. 

"కాన..  నేరమ-శిక్ష-పరివరతన.."  అనాల్నిడ
శసూరసయహుడ. 

జాజ్ఞానేయదత లవార నవాస్వార.  "నాయనా!  పెదద్ద
సమసేజ్యో  వచిచ్చానటల యదే!  సర,  నేను  నది
దగగ్గరికి  వళల,  కేవలయ  పదే  పది  నిమషలోల

సల్నినయ  చేస  వసత ను.  ఆ  వయటనే  న
సయదేహానిల్ని తరచ్చాగలను.  అయదాక ఆగ" అని
చెపిప్ప, సల్నినానికి బయలుదేరార. 

పది నిమషలు కాదగదా, అరర్థగయట
గడచినా  ఆయన  వనకిష్కా  తిరిగ  రాలేద.

"ఏమెగయద"  అని రాజుగార సస్వాయయగా నది
దగగ్గరికి  వళళ్ళు  చసూసర.  జాజ్ఞానేయదలవార
నటిలో నిలబడ ఉనాల్నిర. 

శసూరసేనుడల్ని  చసూడగానే  ఆయన
నొచుచ్చాకుయటసూ  "అయోజ్యో,  పాపయ  నువేస్వా
వచచ్చావే!  'ఇదిగ-  ఈ  రాయిని  నళళ్ళులో
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కూసయత  నానబెటిస,  ఎటల గగనా  మెతతబరచి
తెదాద్ద య'  అని  ఇయదాకటినుయడ
పతయతిల్నిసత నాల్నినయాజ్యో,  అయినా  ఫలతయ
ఉనల్నిటల  లేద.  నువేస్వామెగనా  పతయతిల్నిసత వా,

మరి?"  అనాల్నిర,  ఒక  నలలటి  రాయిని
నదిలోయచి తస చసూపతసూ. 

"అయోజ్యో,  అయత  గటిస  రాయి,  నళళ్ళులో
కరగదగా-  మహా  అయితే  కొనిల్ని
సయవతత్సరాలపాట  నదిలో  ఉయడ  నునల్నిగా
అవస్వాచుచ్చా అయతే"  అనేసడ శసూరసయహుడ
అసయకలప్పతయగా. 

"కాన  ఏయటో,  మరి  ఈ  మటిస  బెడడ్డిలు
మతతయ  ఎయచకాష్కా  కరిగపోయాయి
నాయనా"  అనాల్నిర జాజ్ఞానేయదత లవార రయడో
చేతిని చసూపతసూ. 

"అవును  -  అరర్థమెగయది.  ధనజ్యోవాదాలు
ఆచరాజ్యో"  అని జాజ్ఞానేయదత నికి నమసష్కారియచిన
శసూరసేనుడ,  మయతిద  వగప తిరిగ  "ఈరోజ
అమరయదత నిపెగ  యుదద్ధయ పతకటిసత నాల్నియ.  రప
పతయాణయ.  అయదరిక  తెలయజయయడ
మయతిదవరాజ్యో.  దయడగడకి  తగన  రీతిలో

బుదిద్ధ చెబుదాయ" అనాల్నిడ. 

ఆ  వయటనే  శసూరసేనుడ  సగనజ్యోయ
అవయతపరయపెగ  దయడెతితయది.  అమరయదత డని
సనాయాసయగా  ఓడయచి  చెరసలలో
బయధయచియది.  అతని  కూత రపాలననుయడ
విమకుత లగన  పతజలయతా  ఉతాత్సహయగా
పయడగలు జరపకునాల్నిర." 

బేతాళయ  ఈ  కథ  చెపిప్ప,  "జాజ్ఞానేయదత డ
కొతతగా చెపిప్పనదేమనల్నిది?  మటిసబెడడ్డి నళళ్ళులో
కరగతయదన,  బయడరాయి  కరగదన
శసూరసేనుడకి మయదే తెలయదా?  లేకపోతే
మటిసబెడడ్డిలల యటి  మమసూలు  నేరసత లగతే
కరిగ  మయచివాళలవుతారన,  బయడరాయి
లయటి  అమరయదత డ  అయత  సలభయగా
మరడన ఆయన చెపప్పదలచడ?  అయినా
అయతా  చెపిప్ప  శసూరసేనుడ  చేసనదేమటి?

అతని  'దయ,  జాల,  హకృదయ  పరివరతన'

పాఠాలనల్ని ఎట పోయాయి?" అనల్నిది. 

మటిసబెడడ్డిలల యటి  మమసూలు  నేరసత లు
సలభయగా మరతార;  కాన అమరయదత డ
లయటి  కరడగటిసన  కూత రలు  పరివరతన
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చెయదేయదకు చల సమయయ పడతయది.

రాజులుగా  వాళళ్ళు  ఇతరలోలని  మయచిని
సీస్వాకరియచే  అవకాశమసూ  తకుష్కావే.  అయినా
వాళళ్ళు మరయతవరకూ పతజలు ఇబభ్బయదల
పాలవస్వాటమసూ  ఏమయత  మయచిది  కాద.

అయదవలలనే  శసూరసేనుడ అతనిల్ని  ఓడయచి,

పదవి  నుయడ తపిప్పయచి,  చెరసలలో ఉయచి,

మరప్ప  చెయదేయదకు  తగన  సర్థతి
కలప్పయచడ.  అతని  తరలో  అసహజతస్వాయ
ఏదీ కనిపియచటేలద. 

ఇక పాలకుడనల్నివాడ కరణ,  దయ,  జాల
వయటి  ఉనల్నితమెగన  విలువలను

పాటియచటయతో  బాట  తన  శౌరాజ్యోనికి,

గటిసతనానికి  తగన  సయకేతాలు  ఇసత యడల.

అల చెయజ్యోకపోతే అది అతని అసమరర్థతగా
పరిగణియపబడతయది.  జాజ్ఞానేయదత డ  తన
మటిసబెడడ్డి-బయడరాయి ఉదాహరణ దాస్వారా ఆ
విషయానిల్ని  శసూరసేనుడకి  గరత చేసడని
నాకు అనిపిసత నల్నిది" అనాల్నిడ. 

అల  వికతయకు  మౌనభయగయ  కలగటయతో
బేతాళయ  అతని  పటస  నుయడ  చటకుష్కాన
విడవడ,  మళల  చెటస కొమమ్మ  మీదికి
చేరకునల్నిది! 

 తెలుగ వర లేవరా....!

లేరా వరా, నిదద లేవరా!

నలో పతతిభను చటకరా!

భయయ లేకుయడ మయదకు సగరా!

ధగరజ్యోయ న సయత మౌనురా!

జయయ న చెయతకు చేరరా!

విజయయ న బానిస అవునురా!

అపజయయ నినుల్ని వదిల పారరా!

 అప నమమ్మకయ న చెయతకు రాదరా!

 ఇయకా చసూసత వేయ రా!

 విజయయ పొయదగ రారా!

 లేరా! వరా, నిదద లేవరా!

 రచన: యన.గయగతిద, ఎనిమదవ తరగతి, జడ.పి.హచ.యస, కగర



కొతతపలల                                                         15                                                          ఆగసస   2016

        ఇయగలషు అలుల డ
కథ: మహయదద వర పతసద, ఇయటరీమ్మడయట్ మొదటి సయవతత్సరయ, నాగ సమదదయ, అనయతపరయ జిలల .

నాగ  సమదదయలో  నివసయచే  రామయజ్యో,
లక్ష్మమమ్మలకు ఇయగలషు  రాద.  ఊళళ్ళు  చినల్ని
అయగడతో మొదలు పెటస కొని, మెలల మెలలగా
ఆరిర్థకయగా  ఒక  సర్థ యికి  చేరకునాల్నిర
వాళళ్ళు.  వాళలకు  ఒకష్కాగానొకష్కా  కూతర
రమజ్యో. రమజ్యోకూ ఇయగలషు రాద. 

"ఇనిల్ని ఆసతపాసత లు ఉయడీ ఏ య పతయోజనయ?

మకెవస్వారిక ఇయగలషు రాదే?  కనసయ ఇయగలషు
వచిచ్చాన  అలుల డ  వసేత  కదా,  మ  ఇయటోల 
నాలుగ  మయచి  మకష్కాలు  వినిపియచేది?"

అనుకునేవాళళ్ళు వాళళ్ళు.  
ఇయగలషు  వచిచ్చాన  అలుల డ  కసయ  వాళళ్ళు
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నాగసమదదయలో  అయతట  గాలయచర-

అయితే  నాగ  సమదదయలో  అసలు
చదవుకునల్నివాళళ్ళు దొరకలేద!

ఒకనాడ భరాజ్యోభరతలదద్దరసూ కూరచ్చాని "దగగ్గరి
పలలలోల  విచరిదాద్ద య.  మనకు  కావలసన
అలుల డకి  ఆసత  పాసత లేవ  లేకునాల్ని  పరలద"

అని  మటల డకునాల్నిర.  ఆ  సమయానికే
అటగా  పోతనల్ని  దాసపప్ప  చెవిన  పడడ్డి యి
ఆ మటలు. "దొరికియది! గరాక దొరికియది!"

అని అతని హకృదయయ గయతలు పెటిసయది.

"వయిజ్యో  అబదాద్ధ లు  ఆడెగనా  ఒక  పెళళ్ళు
చెయజ్యోమనాల్నిర.  ఇపప్పడ  నేను
చెయజ్యోబోయ పని చల పణజ్యో కారజ్యోయ" అని
అతను  మరసటి  రోజు  ఉదయానేల్ని
రామయజ్యో,  లక్ష్మమమ్మ  దగగ్గరకు  వచిచ్చా,  "మీ
అమమ్మయికి  తగన  పిలలవాడ
ఒకడనాల్నిడమమ్మ!  మయచి  అయదగాడ,

చదవుకునల్నివాడ,  చకష్కాని  కురాద్రోడొకడ
ఉనాల్నిడ. మటల డమయటరా?" అనాల్నిడ. 

లక్ష్మమమ్మ  మఖయ  విపాప్పరియది.  ఆమె
దాసపప్పకు మయద చెయబెడ చకెష్కార నళసూళ్ళు,

అవి తాగాక కపప్ప నియడ వేడ వేడ టీ నళసూళ్ళు
తెచిచ్చా  ఇచిచ్చా  "మీర  ఆ  మతత య  పణజ్యోయ
కటస కునాల్నిరయటే,  మీ  రణ య  ఉయచుకయ.

ఏమయటే  మకు   చదవుకునల్ని  అలుల డే
కావాల-  అదొకష్కాటీ గరత యచుకయడ చలు!"

అనల్నిది.

"మీర నిశిచ్చాయతగా ఉయడయడ- మ మేనలుల డే
ఒకడనాల్నిడ.  చకష్కాని  కురతవాడ.   వాడ
కాకపోతే ఇయకా చలమయది ఉనాల్నిర. మీకు
తగన అలుల డని నేను తెసత గా"  అని ఏవేవ
చెపిప్ప పోయాడ దాసపప్ప.  
అసలు  సయగతేయటయటే  పతకష్కానే  ఉనల్ని
బసనేపలలలో రమేష అనే మోసగాడ ఒకడ
ఉయడేవాడ.  వాడకి  ఇపప్పడ  పెళళ్ళు
చేసకవాలని మోజు పటిసయది.   అయదకని
అతను  దాసపప్పకు  పతతేజ్యోకయగా  కొనిల్ని
డబుభ్బలచిచ్చా  "ఇదిగ  మమ,  నువేస్వాయ
చేసత వ  తెలీద-  నాకు  మయచి  సయబయధయ
చసూస పెటస " అనాల్నిడ. 

దాసపప్ప  ఇపప్పడ  వాడని  రమజ్యోకు  మడ-

పెడదామనుకునాల్నిడ.   ఆ  సయబయధయ
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గరియచి  చెపప్పగానే  రమేష  ఎగరి  గయత
వేసడ.  "కాన  ఒర, వాళళ్ళు అలుల డకి ఇయగలషు
బాగా  వచిచ్చా  ఉయడలటరా,  నకు  ఇయగలషు
వచచ్చా?" అని అడగాడ దాసపప్ప.
"ఓఊ  ఐద  కాల సలో  ననుల్ని  మయచినవాడే
లేకుయడె!" అనాల్నిడ రమేష.

"మరి వాళళ్ళు కొయచె య బలయ ఉనల్నివాళళ్ళు.."
అనాల్నిడ దాసపప్ప.
"నాకూ  ఉనల్నిదిలే మమ, బలయ!" అనాల్నిడ
రమేష.

మరసటి రోజున దాసపప్ప,  రమేష  ఇదద్దరసూ
నాగసమదదయకి  వచచ్చార.  రామయజ్యో,
లక్ష్మమమ్మ వారిని ఆహాస్వానియచర.  రమేష కొతత
బటసలు  వేసకొని,  రోలడ్డి  గలడ్డి  ఉయగరాలు,

చెగను, వాచి పెటస కునాల్నిడ. ఓ పెదద్ద సల ఫోను
కూడ  అదద్దకు  తెచుచ్చాకునాల్నిడ.  వాటిని
చసూస  "అబోభ్బ!  పిలలవాడది  గొపప్ప
కుటయబమే"  అనల్నిది  లక్ష్మమమ్మ  దాసపప్పతో
గసగసగా.

"మరమనుకునాల్నిర, వాడదయతా లక్ష్మీ రఖ"

అనాల్నిడ దాసపప్ప, చకచకా వాళళ్ళుచిచ్చాన సీస్వాట
తియటసూ.

అయతలో  రమేష  "నాకు  ఇయగలషు  కూడ
వచచ్చాయడీ,  మీర  ఇయగలషు  వచిచ్చాన  అలుల డ
కస య  చసూసత నాల్నిరటగా,  దాసపప్ప  మమ
చెపాప్పడ" అనాల్నిడ.   

"ఏది  బాబసూ!  ఒకసరి  ఇయగలష లో
మటల డ" అనల్నిది లక్ష్మమమ్మ, మరిపెయగా.

రమేష  తడమకకుయడ  వయటనే
ABCDEFGH అనాల్నిడ. 

రామయజ్యో  అతనికేస  ఒకలగా  చసూసడ.

వయటనే రమేష నవుస్వాతసూ రామయజ్యో చేతలు
పటస కొని,  "హౌ  ఆరసూజ్యో?
హౌడూయుడూ?" అనాల్నిడ.

రామయజ్యో  మఖయ  వలగటయ  చసూస
"టిస్వాయకిల  టిస్వాయకిల  లటిల  సస ర-  హౌ  ఐ
వయడర వాటసూజ్యో ఆర!" అనాల్నిడ రమేష.

"భలే భలే- అయటే ఏయటి నాయనా?" అనల్నిది
లక్ష్మమమ్మ, మచచ్చాట పడతసూ.

"సస ర లగా వలగే మఖయ మీది- మరి మీర
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నిజయగానే గొపప్ప సస ర కాద గద?!" అనాల్నిడ
రమేష గొపప్పగా మఖ య పెటిస.
"అబభ్బ  మ  కాబోయ  అలుల డకి  ఇయగలష
కాద-  తెలుగ కూడ ఎయత బాగా వచచ్చా!"
అని మరిసపోయియది లక్ష్మమమ్మ.
"నువుస్వా  ఎయతవరకూ  చదివావు  బాబసూ?"

అని  అడగాడ  రామయజ్యో,  కొయచెయ
అనుమనయగా.

రమేష  ఏద అనబోయయతలో పోసస మజ్యోన
వచిచ్చా  'పోసస '  అని  గటిసగా  అరిచడ.

లక్ష్మమమ్మ బయటికి వచిచ్చా చసూసేత ఓ ఉతతరయ!

ఆమె దానిల్ని  లోనికి  తసకొచిచ్చా,  అయదరికేసీ
చసూస,  ఏయ  చెపాప్పల-  ఈ  ఊళల  ఒకష్కారికి
కూడ చదవు రాద నాయనా! నువేస్వా దీనిల్ని
కాసత  చదివి  పెటస "  అని  కాబోయ  అలుల డ
చేతికి ఇచిచ్చాయది. 

రమేష  ఒకష్కా  క్షణయ  బతతరపోయాడ.  ఈ
సర్థతిని  అతను  ఊహయచలేద.  అతను  ఆ
ఉతతరానిల్ని  పటస కొని  తిపిప్ప  తిపిప్ప  చసూససూత
గటిసగా  ఏడవటయ  మొదలు  పెటస డ.

అకష్కాడనల్ని వాళలయదరిక ఏమీ అరర్థయ కాలేద.

అయినా  మరి  కాబోయ  అలుల డ
ఏడసత నాల్నిడయటే  మరి-  'ఎవరో  ఒకర
చనిపోయ  ఉయటర'  అనిపియచియది
అయదరిక. 

తక్షణయ అకష్కాడ ఉనల్ని వాళలయదరసూ బగగ్గరగా
ఏడవట య మొదలు పెటస ర. వాళల ఏడపలు
విని చుటస  పతకష్కాల ఇళళ్ళులోయచి అమమ్మలకష్కాలు
చలమయది  బరబరా  వచచ్చార.  వళళ్ళు
ఏడపలు  విని  వాళసూళ్ళు  శోకాలు  మొదలు
పెటస ర. 

ఇటల  కొయత  సేప  జరిగాక,  బయటి
ఊరినుయడ  అటగా  వళత నల్ని
యువకుడొకడ  "అయాజ్యో!  దసూర
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పతయాణయలో ఉనాల్నిను.  తాద్రోగేయదకు కొయచెయ
మయచి  నళళ్ళుసత రా?"  అనాల్నిడ
బయటినుయడ.  అయతలోనే వళళ్ళు ఏడవటయ
చసూస, "ఎయదకమమ్మ ఏడసత నాల్నిర?"  అని
అడగాడ లక్ష్మమమ్మని.

లక్ష్మమమ్మ  గయడెలు  బాదకుయటసూనే  ఆ
ఉతతరానిల్ని అతని చేతలోల పెటిసయది. అతను ఆ
ఉతతరానిల్ని  చదివి,  గటిసగా  నవిస్వా,  "దీనికి
మీరయతా  ఎయదకేడసత నాల్నిర,  సయతోష-

పడలగాని?!  మీ  పెదద్దబాభ్బయికి  కొడకు
జనిమ్మయచడట!"  అనే సరికి అయదరసూ నోళళ్ళు
వళల బెటస ర.

వయటనే రామయజ్యో రమేష కాలర  పటస కొని
"ఏరా!  ఎయదకురా,  ఏడచ్చావు?!  మరాజ్యోదగా
ఇపప్పడెగనా నిజయ చెపప్ప!" అనాల్నిడ.

"మరయడీ,  నాకు  అసలు  చదవటయ  రాద
కదయడీ,  ఆ  సయగతి  గరతచిచ్చా  ఏడచ్చాను-

అయతేనయడ!"  అని  కాలర  విడపియచుకొని
పారిపోయాడ రమేష.

దాసపప్ప  కూడ  పయచె  సరద్ద కుయటనల్నివాడ
సరద్ద కుయటనల్నిటేల తటలున పారిపోయాడ.

వాళళ్ళు మోసనికి రామయజ్యో నోర తెరిచడ.

అయతలో  మయదగా  తేరకునల్ని  లక  ఆ
వచిచ్చానతని చెయిజ్యో పటస కొని "బాబసూ!  నకు
పెళళ లయదా?  ఎయత వరకూ చదివావు?  ఇయగలషు
వచచ్చా?  మీ వాళళ్ళు ఏయ చేసత యటర?"  అని
వరస పతశల్నిలు కురిపియచియది.

రమజ్యో  అదకృషసయ,  అతనికి  ఇయకా  పెళళ్ళు
కాలేద;  తగన  సయబయధ య  కసయ
చసూసత నాల్నిడ;  కుటయబయ మయచిది;  ఆరోజ
చినల్ని  ఉదజ్యోగయ  కూడ దొరికియది-  అనిల్నిటిన 
మయచి  అతనికి  రమజ్యో,  వాళల  ఊరివాళళ్ళు
అయదరసూ నచచ్చార! రమజ్యోకు కూడ అతను
నచేచ్చాసడ-  ఇయకేమయది?  నల  తిరిగే
సరికలల  రమజ్యో పెళళ్ళు ఆ కురాద్రోడతో ఘనయగా
జరిగయది!

ఎటసకేలకు రామయజ్యో-లక్ష్మమమ్మలకు ఇయగలషు
అలుల డ దొరికాడ!

  ఏ కాలు జారినా పిరతకే మోసయ!
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పటస దల
మసూలయ:  వి.శిరీష,  పదవ తరగతి,  పి.వి.ఆర.జడ.పి.హచ.ససూష్కాల,  గయడవారి పలల,  అనయతపరయ జిలల .
కథనయ, మరప్ప చేరప్పలు : కొతతపలల.

చినల్నిపలల  బళళ్ళు  ఎనిమద  తరగతి  చదివే
సస్వాతి  చల  తెలవగనది.  తను  చకష్కాగా
చదవుతయది;  పాఠాలు శతదద్ధగా వియటయది;

ఆటలసూ చకష్కాగా ఆడతయది.  అయతే కాద
ఆ పాపకు చల ధగరజ్యోయ కూడ. 

పదద్ధతి పతకారయ వాళల బడలో పతతిరోజూ చివరి
పీరియడ ని ఆటలకు కేటయియచర.  కాన
వాళల  బడకి  మటకు  'డదల  సర'  లేడ!

దాయతో  పిలలలయతా  ఎవరికి  తోచిన  ఆటలు
వాళళ్ళు,  వాళలకు తోచినటల  ఆడకునేవాళళ్ళు;
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కాన పదద్ధతి  పతకారయ  ఆడే ఆటలేవ వాళలకు
తెలీద. ఒకష్కాసరి ఆటలోల వాళళ్ళుకు దబభ్బలు
తగలేవి;  ఒకష్కాసరి  పోటల టలు  అయజ్యోవి-

అలయటపప్పడయతా మగలన  టీచరల  వాళలనే
తిటేసవాళళ్ళు-  "ఎవర  ఆడకమనాల్నిర
మమమ్మలల్ని?!  ఊరికే  దబభ్బలు  తగలయచుకొని
మ మీదికి తెసత ర?!" అనేవాళళ్ళు. 
ఒకసరి  సస్వాతి  వాళలమమ్మని  వయటబెటస కొని
పటల్నియ  వళళ్ళుయది.  సయయకాలయ  అవుతయ-

డగానే  పటల్నిప  బడలో  పిలలలు  ఆటలు
మొదలటస ర.  ఆటలోల  వాళల  కదలకలల్ని,
నగపణాజ్యోనిల్ని  గమనిససూత  నిలబడన  సస్వాతి
ఆశచ్చారజ్యోపోయియది.  అదయతా  వాళలకి  శిక్షణ
ఇసత నల్ని   'పి.డ.సర'  పతతిభే  అని
తెలత్సపోయియదా పాపకు!  

దాయతో  "మకు  కూడ  ఇటల  'పి.డ.సర'
ఉయటే  ఎయత  బాగయటయది  కదా"  అని
ఆలోచన మొదలగయది  ఆమెకు.  వయటనే ఆ
కనిపియచిన  డదల సర దగగ్గరికే పోయి "సర!
మీర మ బడకొచిచ్చా మకు కూడ  ఆటలు
నేరిప్పయచరాదా సర?" అని అడగయది. 

ఆ సర ఆశచ్చారజ్యోపోయి, "ఇయతక మీదే ఊర
పాపా?!"  అని  అడగాడ.  తరాస్వాత
చెపాప్పడ-"చసూడ పాపా!  మీ బడకి పిఇటి
పోసస  లేద-  మయద  మీ  హడమ్మససర
గారితో చెపప్పయడ మీరయతా.  ఒకొష్కాకష్కాళళ్ళు వళత
లభయ  లేద-  పిలలలయతా  వళళ్ళు  అడగతే,

అపప్పడ  ఆయన  పెగ  అధకారలకు
చెబుతార.  ఆయన మట మీద మీ  బడకి
పిఇటి  పోసస  మయజూర  చేసత ర"  అని
చెపాప్పడ.

మరనాడ  సస్వాతి  బడకి  రాగానే  తన
సేల్నిహతలకు  ఆ  సయగతి  చెపిప్ప,  "రయడ-

మనయదరయ  కలస  హడమ్మససర  సర ని
అడగదాయ" అయది.

వాళలయతా  భయపడడ్డి ర-  "ఏయ!  నకేమెగనా
పిచిచ్చా  పటిసయదా?!  హచ యయ  సర-

ఏమనుకుయటనాల్నివ-  మేయ రాయ.  మనకేమీ
డదల సర  అవసరయ  లేద  అసలు-  ఇటల
ఆడకవటమే  బాగయది'  అని  వళల
పోయార. 

కాని సస్వాతి చల పటస దల గల అమమ్మయి.
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ఒకసరి ఏదగనా అనుకునల్నిదయటే సలభయగా
వదిలేది  కాద.  అదీగాక  పటల్నిప  బడలో
పిడసర ని  చసూసయది  కద!  ఆ  సర  చల
నచచ్చాడ ఆ పాపకు. 

'మరయ చేయాల?' అని ఆలోచియచి, ఆ పాత
తనకెగ  తాను  ఒక  అరీర్జ  రాసయది:

"గౌరవనయులగన హచ యయ సరకు-  మన
బడలో పిఇటి సర  లేకపోవటయ వలల  చల
సమసజ్యోగా  ఉయది.  పిలలలకు  శరీరశిక్షణ

లభయచటయ లేద. దయచేస మన బడకి ఒక
పిఇటి  సరను  పెటిసయచయడ"  అని  రాస,

దానిమీద తనకు తెలసన పదిమయది పిలలలతో
సయతకాలు పెటిసయచి, దానిల్ని తసకెళళ్ళు నేరగా
హడమ్మససర గారికి అయదజసయది.

'ఇదేయటి?  సలవు  చీటీనా?'  అని  చదివిన
హడమ్మససర,  సస్వాతికేస  చసూస కళళ్ళుగరసర.

"ఏయటి పాపా, ఇది?!" అనాల్నిర.

"సర  మన  బడకి  'పిఇటి  సర'  ఉయటే
బాగయటయది  సర.  పిలలలయదరిదీ  అదే
కరిక.  కాన  అయదరసూ  మీ  దగగ్గరికి
వచేచ్చాయదకు  భయపడతనాల్నిర"  అనల్నిది
సస్వాతి తల వయచుకొని.

హడమ్మససర  గారికి  ఆ  పాపని  చసూస
మచచ్చాటేసయది.  అయినా  ఆయననాల్నిర
"చసూడ పాపా!  నేను ఈ ససూష్కాల కి కేవలయ
హడమ్మసస రను.  నకు  తెలుస,  నా  పెగన
MEO గార, DEO గార ఇటల  చల మయది
ఆఫీసరల  ఉయటర.  వాళలయతా  ఒపప్పకుయటే
తపప్ప,  మనకు  ఇటల  కొతత  టీచరల  రార.

అరర్థమెగయదా?" అని.
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సస్వాతి  కళలలో  నళళ్ళు  తిరిగాయి.

హడమ్మససరగార  అది  చసూస  మెతతబడడ్డి ర-

"సరలే!  నేను  ఈ  అరీర్జ  తసకొని,  పెగ
అధకారలకు  పయపతాను.  తరాస్వాత  వాళల
ఎల అయటే అల" అనాల్నిర.

ఒక  వారయ  రోజుల  తరాస్వాత  సస్వాతి  మళళ్ళు
హడమ్మససరగారి  దగగ్గరికి  వళలయది-  ఆయన
"ఏయటి? మళళ్ళు వచచ్చావు?" అని అడగార.  

"సర! మరి.. డదల సర" అనల్నిది సస్వాతి. 

హడమ్మససరగారికి కపయ వచేచ్చాసయది-  "నువుస్వా
ఏమనుకుయటనాల్నివు  పాపా!  మేయ  ఇనిల్ని
సమసజ్యోలతో సతమతమౌతయటే- నువుస్వా ఒక
దానివి  తయారయాజ్యోవు-  డదల  సర
కావాలట! మయద నువుస్వా బయటకు వళల -
నకేమెగనా  కావాలయటే  పోయి  యయఈవని
అడగ!" అని అరచర. 

ఆ అవమనానికి సస్వాతి మఖయ ఎరతబడడ్డిది.

అయినా పటస  వదలని సస్వాతి ఆ మరసటి
రోజున  మరో  అరీర్జ  తయార  చేసయది.

ఈసరి దాని మీద ఇరవగ  మయది బడపిలలల

సయతకాలు  తసకుని,  'యయఈవ  సర'
దగగ్గరకు వళలయది. 

యయఈవగార ఆమె ఇచిచ్చాన అరీర్జ తసకొని
చదివి, "చసూడ పాపా,  ఇది మీ హడమ్మససర
గారి దాస్వారా రావాల" అనాల్నిర.

కళలలో నళళ్ళు తిరగగా,  ఆయన ఏయ చేసరో,

చివరికి ఏమనాల్నిరో చెపిప్పయది సస్వాతి. "నిజమే
పాపా!  హడమ్మససరల  రకరకాల  పనులతో
సతమతమౌతనాల్నిర. సరలే, న అరీర్జని నేను
పెగ  అధకారలకు పయపతాను-  అవసరమెగతే
నువుస్వా  వళళ్ళు  డీయీవ  గారిని  కలవాలత్స
వసత యది- పోతావుగా?!" అనాల్నిరాయన. 

'సర' అనల్నిటల  తల ఊపియది సస్వాతి.  

"ఆయన  నవిస్వా,  చినల్ని  పిలలవి  నకు  ఇవనల్ని
అవసరమ?  మయద  నువుస్వా  మీ  ఇయటికి
వళల " అని పయపియచేశడ. 

సస్వాతికి  అరర్థమెగయది-  "యయఈవ  గార
కూడ   ఏమీ చేయర-  ఇకష్కాడ కూడ పని
అవస్వాద"  ఆ  పాపకి  చల  బాధగా
అనిపియచియది-  అయినా  "ఒకసరి
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అనయతపరయ వళళ్ళు డీఈవ సర ని కలసేత?"

అనుకునల్నిది. 

"ఓయ.. నకేమెగనా పిచిచ్చా పటిసయదా? డీయీవ
సర  అయటే  ఎవరనుకునాల్నివు?"  అనాల్నిర
తోటి  పిలలలయతా.  "ఆయనిల్ని  చసూసేయదకు
మన  సరల  కూడ  భయపడతార"

అనాల్నిర.

అయినా  పటస దలగల  సస్వాతి   సయతగా
డీయీవ  సర  అఫీస  అడదస  కనుకొష్కాని,

అనయతపరయ వళళ్ళుయది. 

అకష్కాడ  చసూసేత  ఎయతో  మయది  టీచరలతో
అఫీస  అయతా  ఒక  సయత  లగా  ఉయది.

అకష్కాడనల్ని  టీచరలయతా  ఈ  పాప
ఎయదకొచిచ్చాయద  తెలుసకొని,  వటకారయగా
నవాస్వార. సస్వాతి చల చినల్నిబోయియది. బాగా
నిరతాత్సహపడయది. 

అయితే  సరిగాగ్గ  ఆ  సమయయలో
అకష్కాడకొచచ్చార,  పటల్నియలో  తను  చసూసన
'పీడీసర'.  ఆయన  సస్వాతిని  చసూడగానే
దగగ్గరికొచిచ్చా,  "ఏయటి  పాపా!  నువిస్వాకష్కాడ?!

ఒకష్కాదానివ ఇయతదసూరయ వచచ్చావేమ?"  అని
అడగార.  సస్వాతి  తను  తెచిచ్చాన  అరీర్జని
చసూపియది ఆయనకు.

అది చసూడగానే ఆయన తటలున దానిల్ని
తసకొని,  నేరగా  లోపలకెళళ్ళు  డీయీవ
గారితో  ఏద  మటల డర.  డీయీవగార
వయటనే  సస్వాతిని  లోపలకి  పిలపియచుకొని,

ఆమె తెచిచ్చాన అరీర్జని చదవుతసూ,  మొదట
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తన వివరాలు,  ససూష్కాల వివరాలు అడగార.

ఆ తరాస్వాత  "అరీర్జ  ఇవస్వాడనికి నువుస్వా ఇయత
దసూరయ  రావాల?  మీ  హడమ్మససర  సర కి
సరిపోయది గదా!" అనాల్నిర. 

"సర  మొదట  అరీర్జ  ఆయనకే  ఇచచ్చాను
సర!  ఆయన   నా  మీద  కపగయచుకొని
యయఈవ సర ని  కలవమనాల్నిర.  ఆ సర
దగగ్గరకు  వళత  'మ  పెగ  ఆఫీసర  డీయీవ
గార  ఉయటర-  ఇదయతా  మ  చేతిలో
ఉయడద'  అనాల్నిర.  "చివరికి  నేను  ధగరజ్యోయ
చేస ఇటల  మీ దగగ్గరికి వచచ్చాను" అనల్నిది.

డీయీవ  గార  నవాస్వార-  "లేద  పాపా!

యయయీవ గార నాలుగ రోజుల కితతమే
నాకు ఫోను చేస మటల డర.  నువుస్వా అరీర్జ
ఇచిచ్చాన సయగతి చెపాప్పర.  తస్వారలో మీ బడకి

ఒక పిఇటి పోసస  మయజూర చేయాలని మేయ
నిరష్ణయియచయ  కూడ.  ఏమెగనా  న  ధగరజ్యోయ,

పటస దల  మతతయ  మెచుచ్చాకదగనవి.  పతతి
బడలోనసూ నలయటి పిలలలు ఒకరిదద్దర ఉనాల్ని
చలు-  మన  వజ్యోవసర్థ  అయతా  మయచిదారిన
పడతయది"  అని  మెచుచ్చాకొని,  సస్వాతికి
షక హాజ్యోయడ  ఇచిచ్చా,  "ఇదిగ-  ఈ  పాపని
జాగతతతగా  వాళళ్ళు  ఊర  చేరచ్చా"  అని  ఓ
మనిషని వయట ఇచిచ్చా మరీ పయపార.

మరసటి  నలకలల  చినల్నిపలల  బడకి  కొతత
పీఈటీ  సర  వచచ్చార.  ఆయన  పిలలలకు
ఎనల్నినిల్ని ఆటలు నేరాప్పరో!

ఒకష్కా  పాప పటస దల  వలల  ఇయత జరిగయది.

ఇక  మనయదరయ  పటస బడతే  ఎనల్నినిల్ని
మయచిపనులు జరగతాయో?!

పదరయగయ-84 కు సరగన సమధానయ,

 పయపిన పిలలలు.  వళళ్ళు మగగ్గరిక 
ఈ మసప కొతతపలలని 

బహుమతిగా పయపతనాల్నియ!



కొతతపలల                                                         26                                                          ఆగసస   2016

చియపిరి చియప
రచన: యయ. శివ లక, ఇ-మెయిలు  

అనగా,  అనగా  ఓ  అడవిలో  ఒక  కతిపిలల
ఉయడేది.  దాని పర చియప.  అది ఆడతసూ,

పాడతసూ, చలకగా అడవిలో తిరగతసూ
అయదరిక సహాయయ చేససూత ఉయడేది. 

అయితే  మగలన  జయతవులనల్ని   చియపని
ఏమెగన  పనులునల్నిపప్పడ  దగగ్గరికి  రానిచేచ్చావి

తపిప్పసేత,  మగలన  సమయాలోల  పూరితగా
దసూరయ పెటేసవి. 

-కారణయ?  చియప  మరికిగా  ఉయడటమే!

చియపూ  రోజయతా  పని  చేసేది,  చెమటలు
కకేష్కాది,  సరిగా సల్నినయ చేసేది కాద;  మయచి
బటసలు కూడ వేసకునేది కాద.
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కాని ఈరోజెయదక,  అది  ససూట,  బసూట
వేసయది;  తలకు  నసూన  పెటిసయది;  చకష్కాగా
దవుస్వాకుయది;  మఖానికి  పౌడర
రాసకునల్నిది;  అయదయగా  మసత బెగయది;

దరార్జ గా రోడడ్డి  మీద వళసూత ఉయది!

"ఎపప్పడ  మరికిగా  ఉయడే  కతి  పిలల  ఈ
రోజు  ఇయత  చకష్కాగా  ఎయదకు
తయారయియదబాభ్బ?" అని దానిల్ని చసూసన 
జయతవులనిల్నిటిక విచితతయగా తోచియది.

"చియప సస్వాయయవరానికి వళత నటల
ఉనాల్నిడ" అని గాడద హళనగా నవిస్వాయది. 

"చియపిరి  చియపూ!  ఎకష్కాడక,  వళత నాల్నివు?

ఎకష్కాడ ఊడసత వు,  ఈ రోజు?"  అని జియక
అడగయది, వటకారయగా. 

"ఏయ!  ఎట,  పోతనాల్నివు?  ఆగ!

దయపలు  ఏరటయలో  నాకు  సహాయయ
చేయాల- రా!" అని కుయదేలు గదిద్దయచియది. 

అయినా చియప ఎవస్వారిక ఏమీ సమధానయ
చెపప్పలేద.  తనకి  ఏమీ  పటసనటల ,

వాళలయదరికేసీ  పొగరగా  చసూస
నడచుకుయటసూ పోసగయది.

దాయతో  తోడేలుకు చల కపయ  వచిచ్చాయది.

"ఎయత పొగర! ఎయత కావరయ?! ఈ చియపిరి
చియపకి  మనమయటే  ఎయత  చులకనో
చసూడ!!  మనలల్ని కాదని ఇది ఈ అడవిలో
ఎటల  బదతకుతయద  చసూసత ను"  అని
కపయతో రగలపోయియది.

"ఇది  మనలల్ని  అయదరిన  ఎగతాళ  పటిసయచి,

తనొకష్కాతే ఎకష్కాడక పోదామనుకుయటనల్నిది.

అదేమీ  కుదరద. మయద మనయదరయ ఇది
ఎకష్కాడకి  వళత యద  చసూదాద్ద య-  తరాస్వాత  దీని
పని పడదాయ, పదయడ!" అయది ఏనుగ.

"సర సర" అనాల్నియ మగలన జయతవులు.

చియప నడచి నడచి చెరవు పకష్కాన- ఉనల్ని ఓ
పొద దగగ్గర  ఆగయది.   దానినే అనుసరిససూత
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వససూతనల్ని జయతవుల గయపయతా దానితోబాటే
ఆగయది.

అపప్పడ  చసూసయవి-  ఆ  పొద  అయతా
రకరకాల పవుస్వాలతో అలయకరియచబడ చల
అయదయగా ఉయది!  కొయగలు అతిథుల కసయ
వియద  ఏరాప్పటల  చేసత నాల్నియి!  నమళళ్ళు,
తాబేళల  కలహలయగా  అట  ఇట
తిరగతనాల్నియి!  అవనల్ని  ఏద  పారీసకి
వచచ్చాయి!

ఏమీ  అరర్థయ  కాక,  అయోమయయగా
చసూసత నల్ని   జయతవుల  గయపతో  చియప
చెపిప్పయది-  "చసూడయడ  మతత లరా!  మీ
అయదరిక  చల  కకృతజజ్ఞాతలు!  విషయయ
ఏమటయటే, ఈరోజు నా మతత రాలు టమమ్మ
పటిసనరోజు.  దానికి  'మమమ్మలల్ని   అయదరిన
ఆహాస్వానియచల'  అనుకునాల్నిను.   కాన నాకు
తెలుస- 'మీర అయదరసూ బజీగా ఉయటర-

ఎవరివ  పటిసనరోజు  వేడకలు
జరగతనాల్నియి రమమ్మయటే మీర ఎవస్వారసూ
రార' అని! ఆయదకే ఈ పథకయ వేసను-

ఎపప్పడ  మరికిగా  ఉయడే  నేను  చకష్కాగా

మసత బెగ  వళత యటే,  'కుతసూహలయ కొదీద్దనగనా
మీరయతా నా వయట వసత ర'  అని ఈ పని
చేసను. మీరయతా ననుల్ని క్షమయచల" అయది.

చియప తెలవికి అవనల్ని ఆశచ్చారజ్యోపోయాయి,

ఇయతలో మరిత చెటస  మీద నుయడ ఉడతమమ్మ
దిగ  వచిచ్చా  టమీమ్మని  పిలచియది-  ఇదిగ
టమీమ్మ!  ఎవరవర వచచ్చారో చసూడ! తస్వారగా
బయటకి రా!" అని పిలచియది.

టమమ్మ  బయటకి  వచిచ్చా  "హాయ
చియపూ,హాయ  ఏనుగ  మమ!  హాయ
అయదరసూ!  హమమ్మయజ్యో!  వచచ్చారా!

మీరవస్వారసూ రాలేదనే బెయగ పడతనాల్నిను!"

అయది.  జయతవులనల్ని  సగగ్గ  పడతసూ
నవాస్వాయి.  టమమ్మకి  పటిసనరోజు
శుభకాయక్షలు తెలపాయి.

"వళలయదరిన నేనే పిలుచ్చాకొచచ్చాను.  ఇకనుయడ
వళలయతా  కూడ  న  మతత లు"  చెపిప్పయది
చియపూ. 

"పదపద.. కేక కదాద్ద య! టగయ అయిజ్యోయది" అని
టేబుల దగగ్గరకి తసకెళళ్ళుయది చియప.  టమమ్మ
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కేకు కట్ చేసీ అతిథులయదరికి తినిపియచియది.

అయతలో  "మీ  అమమ్మ,  నానల్ని  ఎకష్కాడ
టమీమ్మ?!" అని అడగయది తోడేలు.

టమీమ్మ  మఖయ  చినల్నిబోయియది.  కళలలో
నళళ్ళు తిరిగాయి.

"మీకు తెలయద కదసూ? టమీమ్మకి  అమమ్మ-
నానల్ని లేర. ఎపప్పడో చనిపోయార. దాయతో
టమీమ్మ ఊరికే కూరచ్చాని ఎపప్పడూ ఏడససూత
ఉయడేది.  ఆ  సమయయలో  టమీమ్మకి
చియపూతో సేల్నిహయ కుదిరియది.  దానిల్ని  అమమ్మ
కయటే ఎకుష్కావగా చసూసకుయది చియపూ. దాని

సయయ వలలనే టమమ్మ  కలుకుని,  ఇపప్పడ
ఇయత  పెదద్దదయియది.  ఈ  పటిసన  రోజు
వేడకలను  కూడ  చియపనే  ఏరాప్పట
చేసయది-  తెలుస?  'నాకు  ఎవస్వారసూ  లేర'

అని  టమమ్మ  బాధ  పడతయటే  "లేద
టమీమ్మ!మనకి  చల  మయది  పాద్రోణ
సేల్నిహతలు  ఉనాల్నిర"  అని  చెపిప్ప,  మీ
అయదరిన  ఇకష్కాడకి  తసకొచిచ్చాయది"

వివరియచియది అకష్కాడకొచిచ్చాన గొలలభమ.

"బయటికి ఎపప్పడ అలలరి చిలలరిగా కనిపియచే
మరికి  కతిపిలల  'చియపిరి  చియపూ'  మనస
మతతయ పాలయత తెలలనిది; సలయటి నరయత
సస్వాచచ్చామెగనది"  అని  తెలుసకునాల్నియి
అడవిలోని జయతవులనల్ని. 
"సేల్నిహానికి  విలువ  కటసలేయ;  'ఎవరికెగనా
రసూపయ  కాద-  గణయ  మఖజ్యోయ'  "  అని
పాడయి. ఆ రోజ కాద; తరాస్వాత ఏనాడూ 
టమీమ్మకి ఇక ఒయటరితనయ గరత కే రాలేద-

అయతగా అవనల్ని కలస పోయాయి!

  వచీచ్చా రాని మట, ఊరీ ఊరని ఊరగాయ రచి! 
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మయచి మతత లు
రచన : కయకణాల పలల ససూష్కాల పిలలలు.      మరప్ప చేరప్పలు : కొతతపలల
సౌజనజ్యోయ: శ్రీ మదిద్దరాల శ్రీనివాసలుగార, ఉపాధాజ్యోయులు.

అమరాపరయ రవి, కిరణ్ మయచి సేల్నిహతలు.

ఇదద్దరసూ  కలస  మెలస  ఉయడేవాళళ్ళు;  కలస
చదవుకునేవాళళ్ళు;  కలస  ఆడకునేవాళళ్ళు.
అయినా  చదవులోలను,  ఆటపాటలోలను
'నువాస్వా-నేనా' అనల్నిటల  పోటీ పడేవాళళ్ళు; పతతి
పనిలోనసూ  మయదయడేవాళళ్ళు;   దాయతో

ఉపాధాజ్యోయులకు  వాళళ్ళుయటే  చల
అభమనయ ఉయడేది.  

అయితే  అమరాపరయలో  కొనేల్నిళళ్ళు  నుయడ
వరసగా  వరా ర్షాలు  తగగ్గపోతసూ  వచచ్చాయి.  ఆ
ఏడదగతే తాద్రోగేయదకు కూడ నర లేక జనయ
అలల డపోయార.  చినల్ని రగతల పరిసర్థతి ఐతే
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ఘోరయగా  తయారగయది.  ఎకష్కాడ  చసూసనా
ఎయడపోయిన చేనుల  కనిపియచసగాయి. 

'ఇక  తపప్పద-నగరానికి  వలస  పోవలసయదే'

అని తయారగన  వాళలలో  రవి  తలలదయడత లు
కూడ  ఒకళళ్ళు.   ఆ  రోజున  రవి  తన
పసతకాలనల్ని  మసూటగటిస కిరణ్ కి ఇచేచ్చాసడ-

"వేర  ఎవరగనా  పిలలలకు  పనికొసత యమో
ఇవుస్వా.  ఇయక రయడ రోజులోల మేయ ఎటల గసూ
సటీకి  వళళ్ళుపోతాయ.  నేనగతే  చదవు
మనేసనటేల" అయటసూ.

అది విని కిరణ్ కి ఏడప వచిచ్చాయది.

సేల్నిహతడని  తలచుకొని  వాడ  చల
దిగలు  చెయదాడ.  రోజయతా  మభవయగా
ఉయడపోయాడ.  ఆ రోజు సయయతతయ కలల

వాడకి జస్వారయ వచేచ్చాసయది.

తరవాతి రోజున రవి-కిరణ్  ఇదద్దరసూ బడకి
రాకపోయసరికి  ఉపాధాజ్యోయులయదరిక
సయగతి తెలత్సయది.  వాళలలో ఒక అయజ్యోవార
రవి  వాళలయటికి,  కిరణ్  వాళళ్ళుయటికి  వళళ్ళు
పలకరియచి  వచచ్చార.  "గడవటయ  కషసయగా
ఉనల్నిది  సర.  మ  వాడ  చదవు
మనిప్పయచటయ  ఇషసయగా  లేద  గాన,  ఏయ
చెయజ్యోమయటర?  మకు  వేర  అవకాశయ
లేద!" చెపాప్పడ రవి వాళళ్ళు  నానల్ని. 
"ఎవరో  పటల్నియ  వలస  పోతనాల్నిరని  వడ
దిగలు  పెటస కుయటే  అవుతయదా?  వడ
చదవు  వడ  చదవుకవాల,  అయతే"

అనాల్నిడ కిరణ్ వాళల నానల్ని. ఆయన  ఊళళ్ళు
కిరాణా వాజ్యోపారి. 

అయజ్యోవార  ఆయనకు  నచచ్చా  జెపాప్పర-

"చసూడయడ,  వళళ్ళుదద్దరసూ మయచి సేల్నిహతలు,

కలస  బాగా  చదవుకుయటర.  ఆ  పిలల డ
కుటయబయ  కషస లలో  ఉయది.  మీలయటి
వాళళ్ళు వాళళ్ళుకు కొదిద్దగా సయయ చేసత మయటే,

మేయ-  ఉపాధాజ్యోయులయ  కూడ  మవయత
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సయయ మేయ చేసత య.  ఏవేవ మొకుష్కాబళలన,

దేవుడకి-గడకి  అని  మీర  ఎయతో  కొయత
ఖరచ్చా పెడతసూనే ఉయటర కదా;  ఇది ఈ
రసూపయగా దేవుడకి చేసత నల్ని సేవ అనుకుయటే,

చసూడయడ మరి.  విదాజ్యోదానయ కూడ ఊరికే
పోద" అని.

ఆయన  మటలు  కిరణ్  తలలదయడత లను
కదిలయచయి.  ఆరోజు దీపాలు పెటేస  వేళన
కిరణ్  వాళల  నానల్ని   రవి  వాళలయటికి  వళల,
చెపాప్పడ-  "చసూడయడ,  మీర  వలస
పోతామయటే నేను కాదనేది లేద.  అయితే
పిలలలల్ని  దకృషసలో  పెటస కొని,  వేర  మరగ్గయ
ఏదగనా ఆలోచిదాద్ద య.  కరవు ఉనల్ని ఈ కొదిద్ద
నలలసూ  మ  దకాణయలోనే  ఏదగనా  పని
కలప్పసత ను.  మీ  కుటయబయ  నడచేయదకు
అవసరమయజ్యో డబుభ్బలు కూడ మ వయత
బాధజ్యోతగా మేయ సరద్ద తాయ.  అల కాదయటే,

పోన-  మీ  పిలల డని  ఇకష్కాడే-  మ  ఇయటోల
వదిల  వళత మయటే  అదీ  పరలద-  మకు
ఇదద్దర కొడకులనుకుయటయ.  వాడని మేయ
చదివిసత య-  మీర ఎలగయటే అల చేదాద్ద య"

అనాల్నిర.

అది  విని  రవి  తలలదయడత లు   ఊళళ్ళునే
ఉయడేయదకు  నిశచ్చాయియచు-కునాల్నిర.  ఆ
మట వినగానే రవి ఎగరి గయతేసడ. కిరణ్
జస్వారయ మయయ అయిపోయియది!

మరసటి రోజున ఎపప్పటిమదిర చెటసపటస లు
వేసకొని బడకొచిచ్చాన  రవి-కిరణ్ లను చసూస
బడలో  ఉపాధాజ్యోయులతో  సహా  అయదరసూ
ఎయతో  సయతోషపడడ్డి ర.  అయదరసూ  వాళల
తలలదయడత లను అభనయదియచర.

తరాస్వాతి  ఏడది  వానలు  బాగా  పడడ్డి యి.

చెరవులు  నియడయి.  పయటలు  బాగా
పయడయి.  రగతల  కషస లు  తరాయి.  రవి
తలలదయడత లు  మళళ్ళు  నిలదొద్రోకుష్కాకునాల్నిర.

ఇపప్పడ  ఇదద్దరి  కుటయబాలసూ  కూడ
దగగ్గరయాజ్యోయి. 

ఆపదలో  ఆదకునల్ని  వార  కదా  నిజమెగన
ఆపతమతత లు?!  ఒకరికొకర  సహాయయ
చేసకవటమే  కద,  సమజిక  జీవనయ
అయటే?!
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మతత దద్రోహయ
రచన: జి.వయకటేష, ఎనిమదవ తరగతి, జడ.పి.హచ.యస, కగర, అనయతపర య జిలల .

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి,  పిచుచ్చాక,

చిలుక నివసయచేవి.  

అవనల్ని వేటికి అవి 'తామే  గొపప్ప' అనుకునేవి.

ఆ విషయయ మీద పిచుచ్చాక,  చిలుక నితజ్యోయ
పోటల డకునేవి.  కాకి  మటకు  ఎపప్పడెగనా
ఓసరి చిలుక మట వినేది గాన,  పిచుచ్చాక
మటలల్ని  మతతయ  అసలు  పటిసయచుకునేది
కాద.

"అడవిలో  అలలయత  దసూరయగా  ఉనల్ని  ఆ

కొయడను ఎవర తయదరగా దాటేసత రో వాళల
గొపప్ప" అయది చిలుక ఓసరి. 

"దానిదేమయది,  నకయటే  మయద  నేను
దాటగలను" అయది పిచుచ్చాక.

"మరగతే పయదయ!" అనుకునాల్నియి రయడూ.

ఆశచ్చారజ్యోకరయగా,  ఆ  పయదయలో  చివరికి
పిచుచ్చాకే గలచ్చాయది.

ఓడపోయిన  చిలుక  అవమనయతో
రగలపోయియది.  "ఇయత చినల్ని  ఈ పిచుచ్చాక,
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ననుల్ని ఓడసత యదా?  దీనిల్ని ఏమెగనా చేయాల.

చయపయాలత్సయదే" అనుకునల్నిది.  

"కాన ఎలగ? పిచుచ్చాక చల చురకుగా
ఉయటయది.  నాకు దొరకనే  దొరకద"  అని
ఆలోచియచి, అది కాకి దగగ్గరకు వళళ్ళుయది.

"పిచుచ్చాక  చసూసవా,  మన గరియచి ఏమని
పతచరయ  చేసత నల్నిద?  మనయ  ఒటిస
మోసగాళలమట!  మనకయటే  తనే
బలవయతరాలట!" చెపిప్పయది.

"నాకూ అదయటే అసత్సలు ఇషసయ అవస్వాటేలద.

ఏయ చెయాజ్యోలో తెలీక ఊరకుయటనాల్నిను"

అనల్నిది కాకి.

"నాకెగతే  దానిల్ని  చయపయాలనల్నియత  కపయగా

ఉయది.  న సయయ ఉయటే ఈ పాటికే దానిల్ని
ఏమెగనా చేదద్ద ను" కాకితో అనల్నిది చిలుక. 

"కొయడ  మీద  పెదద్ద  మళళ్ళు  చెటస  ఉయది
చసూసవా?  నువుస్వా,  నేను  మయదగా  ఆ
చెటస  కొమమ్మను తదకయట నరికి,  అయినా
అటల  పెగపెగన  ఊరికే  అతికియచి  ఉనల్నిదనల్నిటల
పెడదాయ.  నేనేమో  పిచుచ్చాకని  అకష్కాడకి
తసకొచిచ్చా  మటలోల  పెడతాను.  నువుస్వా
పోయి  కొమమ్మమీద  వాలు.  కదిలేసరికి  ఆ
కొమమ్మ  నేరగా  వచిచ్చా  పిచుచ్చాక  మీద
పడతయది;  నేను పతకష్కాకు తపప్పకుయటను-

ఎల ఉయది, పథకయ?!" అనల్నిది కాకి.

ఆ  తరాస్వాత  పిచుచ్చాకను  దాని  మీద  పడడ్డి
కొమమ్మతో సహా తసకువళల,  కుడవగపన ఉనల్ని
మళల పొదలోలకి తోసేదాద్ద య" నవిస్వాయది. 

అయితే  వాటికి  తెలీద:  వాటి  మటలను
పిచుచ్చాక వియటనల్నిదని. 

"ఇకష్కాడ  నాకు  నిజమెగన  మతత లవస్వారసూ
లేర.  ఇలగ,  మతత లవస్వారసూ లేకుయడ-  ఈ
అడవిలో ఉయడవలసన అవసరయ ఏమనల్నిది?
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ఇటల  ఉయడేకయటే  మనుషులుయడే
పాద్రోయతాలకు  వలస  పోతే  నయయ!"

అనుకునల్నిది పిచుచ్చాక, బాధతో.

అయితే ఈ సయగతి తెలీని కాకి, చిలుక
చెటస మీది కొమమ్మని నరికి,  అకష్కాడే ఓ చినల్ని
రమమ్మని  ఊతయగా  పెగపెగన  నిలేచ్చాటల  పెటిస
ఉయచయి.  చిలుక  ఆ  పాద్రోయతయలోనే  వేచి
ఉయడగా,  కాకి వళళ్ళు పిచుచ్చాకను ఆ మట-

ఈ  మట  చెబుతసూ  అకష్కాడకి
పిలుచ్చాకొచిచ్చాయది.

అయతలోనే  పెగనునల్ని  చిలుక  గటిసగా  అరిచి,

కొమమ్మను కితయదికి  తోసేసయది.  సదద్ధయగా ఉనల్ని
పిచుచ్చాక  కాకిని  ఒక  పతకష్కాకు  నటిస,  తాను

ఆకాసనికి ఎగసయది. 

పిచుచ్చాక  ఎగరటయ  చసూసన  చిలుక  తానసూ
ఎగరబోయియది కాన,  దాని రకష్కాలు మళళ్ళు
కొమమ్మలో చికుష్కాకొని,  అది కూడ ససూటిగా
నేలరాలయది.  కితయద  పడడ్డి  కొమమ్మ  కాకి-

చిలుకలతో సహా కొయడమీది నుయడ కితయదికి
దొరల కుయటసూ  పోయియది!

చిలుకకు,  కాకికి  బాగా  గాయాలు
తగలయి.  వాటిని  చసూస  జాలపడన
పిచుచ్చాక,  వనకిష్కా  తిరిగ  వచిచ్చా,  వాటిని
లేవనతితయది. పతథమ చికితత్స చేసయది.

అవి  రయడూ  తమ  తపప్పను  ఒపప్పకొని
పిచుచ్చాకను క్షమపణ కరాయి. 'ఇయకెపప్పడ
అల చేయయ' అని పశచ్చాతాత ప పడడ్డి యి.

"లేదలయడ-  నేను  ఇకమీద  మనుషుజ్యోలు
ఉయడే  ఊళళ్ళులో  ఉయడలనుకునాల్నిను.

వళత ను.  మీరికష్కాడే  హాయిగా  ఉయడొచుచ్చా"

అని పిచుచ్చాక ఒకష్కాతే ఎగరిపోయియది.

కాకి,  చిలుకలు  దాని  మయచి  తనానిల్ని
తలుచ్చాకుయటసూ అకష్కాడే ఉయడపోయాయి.



కొతతపలల                                                         36                                                          ఆగసస   2016

నిజాయిత
"ఇతరల వసత వుల జలకి వళలకూడద.  చేసన తపప్పను తెలుసకుయటే అయదరసూ ఆదరిసత ర" అని ఏడో
తరగతి అనిల రాసన కథ ఇది...

రచన: ఎయ. అనిల, ఏడవ తరగతి, శయతి నికేతన విదాజ్యోలయయ, జహీరాబాద, తెలయగాణ.

 

రాజు, వాళలమమ్మ ఒక రోజున దకాణానికి
వళల ర. 

బలుల  కటేస కయటర దగగ్గరోల మసూత లేని
ఓ  సీస  కనబడయది  రాజుకు.  ఆ
సీసలో సగానికి పెగగా చకె లటల నాల్నియి. 

రాజుకు వాటిని చసూసేత నోరసూరియది.

అటసూ  ఇటసూ  చసూసడ.  అకష్కాడ
ఎవస్వారసూ  లేర.  వయటనే  రాజు
అయదలోయచి  మసూడ  చకెలటల  తస
జబులో వేసకునాల్నిడ. 

 బొమమ్మల కథ
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ఇయటికి  రాగానే  వాళలమమ్మకు
చసూపియచడ  వాటిని.  "ఇవకష్కాడవి?

నేను  కొనలేదే?"  అని
ఆశచ్చారజ్యోపోయియది రాజు వాళలమమ్మ. 
"నేనే  తశను-  వాటిని
తినాలనిపియచియది!"  అనాల్నిడ  రాజు
అమయకయగా. 

రాజు వాళలమమ్మకు కపయ వచిచ్చాయది. అటల
ఎవరిక చెపప్పకుయడ ఎయదకు తసవు?

అది  దొయగతనయ  అవుతయది!  అటల
చేయకూడద!  ఇతరల  వసత వులను
దొయగలయచకూడద!  అది  ఎయత
అసహజ్యోప పనో తెలుస?"  అని బాధ
పడయది అమమ్మ. రాజు చేసన పనికి ఆమె
కళలలో నళళ్ళు తిరిగాయి.
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రాజు  వయటనే  తన  తపప్ప
తెలుసకునాల్నిడ. "ఇయకెపప్పడూ ఇటల
చేయనమమ్మ! అడగకుయడ తసకుయటే
పాపయ,  వాళళ్ళుకు  నిజయగా  కషసమే"

అనాల్నిడ.

రాజు  వాళల  అమమ్మ  నవిస్వా,  రాజును
మదద్ద  పెటస కునల్నిది. "వయటనే పో.  ఆ

దకాణయ యజమనికి నువుస్వా తెచిచ్చాన మసూడ చకె లటసూల ఇచేచ్చాస-  ఇయకెపప్పడూ
ఇటల  చేయనని చెపిప్ప రా!" అని పయపియచియది.

దకాణప  యజమని  రాజు
నిజాయితని  మెచుచ్చాకునాల్నిడ.

"అవును  బాబసూ!  అడకుష్కాయడ 
తసకకూడద.  అయితే నువిస్వాపప్పడ
మయచివాడవగపోయావు  కదా,

అయదకని నకు ఇదిగ,  బహుమతి!"

అని  వాటికి  మరో  మసూడ  చకెలటల
కలపి ఇచిచ్చా పయపాడ!!

  "ఒక మనిష వజ్యోకితతాస్వానిల్ని అతనికుయడే మతత లను బటిస లకష్కా గటసవచుచ్చా”
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పరిషష్కారయ
మసూలయ: పొనల్నిబోయిన రమణ, ఏడవ తరగతి, కయకణాల పలల, పతకాశయ జిలల .
సౌజనజ్యోయ: మదిద్దరాల శ్రీనివాసలుగార. మరప్ప చేరప్పలు: కొతతపలల

రయగాపరయలో  నివసయచే  రామయజ్యో  చినల్ని
పతభుతస్వా  ఉదజ్యోగ.  తలల  లేని  బడడ్డి  పదమ్మను
అలల రమదద్ద గా  పెయచడ.  అయితే  పదమ్మ
చదవు  అయతయత  మతతమే.  మసూడ

పతయతాల్నిల  తరాస్వాత  పదతరగతి  పాసగయది.

మరో నాలుగ పతయతాల్నిల తరాస్వాత ఇయటర
మగసయది.  ఇయక  ఆమె  బరవు
దియచుకవాలని  విశస్వా  పతయతల్నియ  చేస,
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గబగబా పది సయబయధాలు చసూస, పదకొయడో
సయబయధానిల్ని  నిశచ్చాయయ  చేసేసడ
రామయజ్యో.

"ఎయదకురా, అయత తయదర పడతావు?

ఇయకొయచెయ  చదవనివస్వాచుచ్చాగా?"  అనాల్నిడ
మతత డ జగగ్గయజ్యో.
"ఈ  చదవులు  ఏమీ  పతయోజనయ  లేద"

తేలేచ్చాసడ రామయజ్యో.
"కాన  అయతయత  కటల్నియ  డబుభ్బలు
ఎకష్కాడనుయడ  తెసత వు?  కటల్నియ  లేని
సయబయధాలు చసూడ"

"దొరకటేలదరా!  కటల్నియ  ఇవాస్వాలత్సయదే.

రోజులు  ఇయకా  అటల నే  ఉనగన్నై.  పతసద
మయచడే  దొరికాడ.  గవరల్నిమెయట
ఉదజ్యోగయ.  ఇపప్పడ  అడస్వానుత్సగా  సగయ
కటల్నియ ఇచేచ్చాసను. మగతాది పెళళ్ళుకి మయద

ఇసత నని చెపాప్పను. ఒపప్పకునాల్నిడ. ఇయకేమ,

పదమ్మ సఖపడతయది" అనాల్నిడ రామయజ్యో.
"పదమ్మ  సఖపడటయ  సయగతి  అటయచు.

నువుస్వా  లయచలు తసకునే రకయ  మనిషవి
కాద.  అనల్నినిల్ని డబుభ్బలు ఇవస్వాలేక తయటలు
పడతావేమోనని  నా  బాధ"  అనాల్నిడ
జగగ్గయజ్యో.
"ఏద, పదమ్మకసయ- ఈ మతతయ కషసయ పరలద"

అని మగయచడ రామయజ్యో.
అయితే  అనుకునల్నియతా  జరిగయది.  ఎయత
పతయతిల్నియచినా పెళల  నాటికి మగలన కటల్నియ
డబుభ్బలు  మొతతయ  ఇవస్వాలేకపోయాడ.

"చసూడ  పతసదసూ,  నేనట  పోతాను,

నువస్వాట  పోతావు?  బాయధవజ్యోయ  కుదిరాక
సరద్ద కుపోక తపప్పద.  ఇపప్పటికి ఈ మొతత య
ఉయచు. ఒక రయడ మసూడ నలలోల నా తల
తాకటస  పెటసయినా  సర,  మగలన  రయడ
లక్షలసూ  ఇచేచ్చాసత ను"  బదతిమలడడ
అలుల డని.

అయతమయచి  పతసద  కూడ  అతి  కషసయ
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మీదనే అయదకు ఒపప్పకునాల్నిడ.  

"నసూర  అబదాద్ధ లడెగనా  సర  ఒక  పెళళ్ళు
చేయమనాల్నిర"  అని  ఊపిరి  పీలుచ్చాకునల్ని
రామయజ్యో  కూతరిని  సయతోషయగా
కాపరానికి పయపాడ.

రయడ నలలు కాద- ఆర నలలు
గడచయి.  కూతర  నుయడ  సమచరయ
లేద. అలుల డ నుయడ కబుర లేద. తనకా,

డబుభ్బలు  సమకూరలేద.  చివరికి
రామయజ్యోకు  భయయ  వేసయది-  "ఏమెగనా

ఐతే?" అని.

ఆ భయయతో 'కూతర ఎల ఉయద చసూస
వదాద్ద య-  డబుభ్బలు  ఇచేచ్చాయదకు  మరియత
సమయయ అడగదాయ' అని అలుల డ ఇయటికి
వళల డ.  అయితే  మయచి  సయబయధప-

టలుల డ పతసద 'డబుభ్బల మసూట తెచచ్చారా,

లేదా'  అని చసూసడ.  'తేలేద'ని తెలసక,

కనసయ  లోపలకి  రమమ్మని  కూడ  అనలేద.

పదమ్మ  కూడ  నోరతిత  ఏ  మట
మటల డలేద.  చేసేది  లేక  రామయజ్యో
వనుదిరిగాడ. 

సమసజ్యో జటిలయ అనిపియచియది రామయజ్యోకు.

ఆలోచియచిన  కొదీద్ద  గయడె  దగగ్గర  నొపిప్పగా
కూడ  ఉయది.  ఏయ  చెయాజ్యోల?  డబుభ్బల,

తన దగగ్గర లేవు..." చివరికి అతనికి జగగ్గయజ్యో
గరత కొచచ్చాడ. 

ఎటవయటి  సమసజ్యోనగనా  పరిషష్కారియచటయలో
మతత డ  జగగ్గయజ్యోకు  కొటిసన  పియడ.

అయదకే, సయయ కసయ అతని దగగ్గరికి వళలక
తపప్పలేద.   రామయజ్యోను  చసూడగానే
లోపలకి  ఆహాస్వానియచడ  జగగ్గయజ్యో.  జరిగన
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విషయయ తెలుసకునాల్నిడ. 

"చసూడ  రామయాజ్యో!  కటల్నియ  ఇవస్వాటయ,

తసకవటయ రయడూ చటస విరదద్ధమే.  నేను
మదద్ద గా ఎయత చెపిప్పనా వినలేద నువుస్వా.
ఇపప్పడ  ఎవరయ  ఏయ  చేయగలుగ్గతాయ?"

అనాల్నిడ  అతను  అయతా  విని,  పెదవి
విరససూత.

"అటల  అనకు! ఏద  ఒక ఉపాయయ చెపప్ప.
ఈ  వేదనను నేనిక భరియచలేను"  అనాల్నిడ
రామయజ్యో అతని గడడ్డియ పటస కుని కళల నళళ్ళు
పెటస కుయటసూ.  "సర!  అయితే రపటలుల యడ
కలల  ఏద  ఒకటి  చేసత లే,  నువుస్వా  బాధ
పడకు.  అయతా  మరిచ్చాపోయి  విశద్రోయతిగా
ఉయడ.  న  అలుల డని  నేను  ఓ  ఆట

ఆడసత ను"  అనాల్నిడ  జగగ్గయజ్యో,  ఏద
ఆలోచిససూత.

***

ఇయకా  బాగా  తెలలవారకనే  రామయజ్యో
దగగ్గరికొచచ్చాడ జగగ్గయజ్యో. "ఇదిగరా,  నువుస్వా
అయతగా  బాధ  పడతయటే
చసూడలేకపోయాను.  ఇయదలో  రయడ
లక్షలుయది. మయద ఈ డబుభ్బ తసకెళల మీ
అలుల డకి ఇచిచ్చా రా.  న కళళ్ళుమయద,  అతనే
సస్వాయయగా వటిని లకష్కా  పెటస కవాల"  అని
ఒక మసూటను అతనికి అయదియచడ. 

ఒకష్కా  క్షణయ  పాట  రామయజ్యో  మఖయ
కకృతజజ్ఞాతతో  వలగపోయియది.  వనువయటనే
అది మడపోయిన బలుభ్బలగా నలలబడయది-

"మళళ్ళు  నేను నకు ఈ డబుభ్బలల్ని ఎపప్పటికి
తిరిగ  ఇవాస్వాల?"  అనాల్నిడ  కయగారగా.

"ఏమీ కయగార పడకు. మయద ఈ డబుభ్బ
తసకెళల  మీ  అలుల డకి  ఇచిచ్చా  'చసూడ
పతసదసూ!  నేను  ఈ  డబుభ్బ  తసకు-

రావడనికి  చల  కషసపడడ్డి ను.  నాకు  నా
కూతర,  నువుస్వా  తపప్ప  ఎవరసూ  లేర.
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కాబటిస  దయచేస  నా  కూతరిల్ని  సరిగాగ్గ
చసూసక'  అని చెపప్ప.  వలగతే మీ మటలల్ని
సల ఫోనులో రికారడ్డి  కూడ  చేసక-  ఎల
రికారడ్డి  చేసకవాలో  తెలుసగా?"  అని
రామయజ్యో సల ఫోనులో  శబాద్ద లల్ని ఎల రికారడ్డి
చేసకవాలో చసూపియచడ.

రామయజ్యో ఇచిచ్చాన డబుభ్బల మసూటని
అలుల డ  సయతోషయగా  తసకునాల్నిడ.

"ఎయదకెగనా  మయచిది-  ఒకసరి  లకష్కా
చసూసక  అలుల డూ"  అనాల్నిడ  రామయజ్యో.
అలుల డ  మసూటవిపిప్ప  లోపల  ఉనల్ని  కొతత
నోటలనిల్నిటిన  లకష్కా  పెటస కునాల్నిడ.  "అనల్ని
సరిగా  ఉనాల్నియి.  ఇయక  మీరమీ  కయగార

పడకయడ  మమయజ్యోగారసూ"  అనాల్నిడ
చల మరాజ్యోదగా.

"సర  నాయనా,  జాగతతత  మరి.  డబుభ్బలల్ని
వలగనయత  తస్వారగా  బాజ్యోయకులో  వేసకయడ
మరి.  పెదద్ద  పెదద్ద  మొతాత లు,  ఊరికే  అల
ఇయటోల  ఉయచుకకయడ"  అని  గౌరవయగా
వనుతిరిగాడ రామయజ్యో.

***

కొదిద్ద  సేపటికి  పతసద  ఆఫీసకు
బయలుదేరతయడగా  ఎవరో  తలుప
తటస ర.  తలుప  తస  చసూసేత  ఇదద్దర
పోలీసలు!

"ఇకష్కాడ పతసద అయటే మీరనా?"  అనాల్నిడ
ఇనత్సన్స్పెకసర.
"నేనేనయడ-  ఏమ  సయగతి?"  అడగాడ
పతసద.

"నేను  ఇనత్సన్స్పెకసర  విజయ ని.  యు  ఆర
అయడర అరసస" అనాల్నిడ ఇనత్సన్స్పెకసర.
"మీరద  పొరపడడ్డిటల నాల్నిర-  ననల్నియదకు,

అరసస  చేయటయ?"  అనాల్నిడ  పతసద,
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కలవరపడతసూ.

"మీర  ఆఫీసలో  ఒక  కలయయట  దగగ్గర
మసూడ  లక్షలు  లయచయ  తసకునల్నిటస గా
మకు  ఇన ఫరమ్మషన  వచిచ్చాయది"  అనాల్నిడ
పోలీస.

ఆ మట వినగానే పతసదకు గయడె
ఆగనయత  పనగయది-  "లేద  లేద-  మీకు
ఎవరో  రాయగ్  ఇన ఫరమ్మషన  ఇచచ్చార"

అనాల్నిడ.

"అయదరసూ ఇలగే అయటర.  మ పని మేయ
చేసత య.  తద  నాట్  తద!  నేను  ఈయనతో
మటల డతయటను-  నువుస్వా ఇలలయతా సరచ్చా
చెయ"  అని  సఫాలో  కూరచ్చానాల్నిడ
ఇనత్సన్స్పెకసర. 

కొదిద్ద  సేపటికి  పోలీస  లోపలనుయడ
అరిచడ- "సర!  దొరికాయి సర!  రయడ
లక్షలు!  కొతత  నోటల  కూడ సర!  మనకు
వేల  మదదలు  కూడ  దొరకచుచ్చా"  అని.

ఇనత్సన్స్పెకసర  చిరనవుస్వా  నవాస్వాడ  కూత రయగా-

"ఇపప్పడేమయటర  మససర  పతసద?!"

అయటసూ.

"లేద సర..  ఇవి-  ఇవి-  మ మమయజ్యో..
నాకు  ఇచిచ్చాన  కటల్నియ  డబుభ్బల
బాజ్యోలనుత్స..ఇయదాకే  తెచిచ్చా  ఇచచ్చార  సర
ఆయన..!" గొణిగాడ పతసద.

"ఇపప్పడక  సకులు  చెపప్పకయడ.  మీకు
తెలీనిదేమనల్నిది?  మీరసూ  పతభుతస్వా
ఉదజ్యోగలేగా? కటల్నియ ఇవస్వాడయ, తసకవటయ
కూడ  నేరమే  కదా  అయదవలల  మయద
మమమ్మలల్ని,  ఆ తరాస్వాత మీ మమని కూడ
అరసస  చేసత య"  అయటసూ  బేడీలు  తశడ
ఇనత్సన్స్పెకసర.
"లేద సర.. కాద సర.. ఇవి కటల్నియ కాద
సర..  మరి  ఇవి..  అటల  కాద-  తపప్పయి
పోయియది-  కాపాడయడ-  మీర  ఏద  ఒకటి
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చేయాల  సర.."  బదతిమలడటయ
మొదలటస డ పతసద.

"అయినా ఇయదలో ఉయడలత్సయది మసూడ
లక్షలు  కదా,  రయడే  ఉనాల్నియ?"  అనాల్నిడ
ఇనత్సన్స్పెకసర అనుమనయగా.

"నిజయ  సర!  అవి  రయడ  లక్షలే  సర!
కావాలయటే  మ  మమ-  వదద్ద లయడ  సర
మీర ఎటల  అయటే అటల  చేయయడ..."  అని
కళళ్ళు నళళ్ళు పెటస కునాల్నిడ పతసద.

"ఇదిగయడ-  రయడ  లక్షలకు  రసీద  రాస
ఇసత నాల్నిను.  మీర సయతక య పెటసయడ"  అని
ఒక రసీద పసతకానిల్ని మయదకు జరిపాడ
పోలీస.

"వదద్ద  సర!  నాకూ దీనిక ఏమీ సయబయధయ
లేద- నేను ఏమీ సయతకాలు పెటసను- ననుల్ని
కాపాడయడ" అనేసడ పతసద.

"సర!  మీ  ఇషసయ.  మమమ్మలల్ని  సేసషన కి
పిలచినపప్పడ  రయడ"  అనాల్నిడ  ఇనత్సన్స్పెకసర
డబుభ్బల మసూటతో సహా పెగకి లేససూత.

అలుల డ  చెపిప్పయదయతా  విని  రామయజ్యో
ఏడససూత  "ఇక ఇవస్వాడనికి నా దగగ్గర  ఏమీ
లేద అలుల డూ" అనాల్నిడ.

"వదిలయ  మమయాజ్యో!  నాకు న  కటల్ని య
డబుభ్బలసూ వదద్ద ;  ఏమీ వదద్ద .  నా ఉదజ్యోగ య
నిలసేత అది చలు!" ఏడప మఖయ పెటస డ
పతసద.

"అవును  నానాల్ని!  పెదద్ద  గయడయ  గడచియది.

తస్వారలో తిరపతి వళళ్ళు రావాల" అనల్నిది పదమ్మ.
***

"న డబుభ్బకు మ అలుల డ రణయ ఉనల్నిటల
లేదరా!  అవి పోయాయి"  అని సయగతయతా
జగగ్గయజ్యోకు చెపప్పకునాల్నిడ రామయజ్యో.
"నకేమీ నషసయ జరగనివస్వానులే- ఎలగ ఒకల
న అపప్ప నేను తరసత ను" అనాల్నిడ.  

జగగ్గయజ్యో నవాస్వాడ-  "లేదలే,  నా డబుభ్బలు
నా  దగగ్గరికి  ఎపప్పడో  వచేచ్చాసయి-

నువిస్వాపప్పడ  ఇవాస్వాలత్సయదలల  ఆ  దొయగ
పోలీసలకు  రోజువారీ  ఖరచ్చాలు"  అని
తనిచిచ్చాన డబుభ్బల మసూటను చసూపియచడ!
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బొమమ్మకు కథ రాయయడ 
అర, వళళ్ళువర?! తోడేలు మమ వసత నాల్ని కూడ ఈ మసూడ పయది పిలలలసూ భయపడటేలదయదకు? పాత
కథలో లగానే వళళ్ళు కూడ ఇకష్కాడ ఓ ఇలుల  కటస కునాల్నిర; కాన తోడేలు ఇయటోలకి దసూరతయటే వళళ్ళు
ఇయటి వనక నుయచొని నవుస్వాతనాల్నిరయదకు?  ఈ కొతత  కథ ఏయటో మీకేమెగనా తెలుస ?  తెలసేత మకు
రాస పయపయడ మరి !  బాగనల్ని కథలకు వచేచ్చా కొతతపలల-87 లో సర్థ నయ కలప్పసత య!

మ చిరనామ: కొతతపలల, 1-127/A, MROఆఫీస దగగ్గర, చెనేల్నికొతతపలల, అనయతపరయ జిలల -515101
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  ఆమె ఎవర?
రచన: శయతి తయగమలగ                 అనువాదయ, సౌజనజ్యోయ:  లక్ష్మీ దేవి గార, ఈ మెయిల.

అనగా  అనగా  చల  ఏళల  కితతయ
హమలయాల  అయచులోల  ఓ  కుగాద్రోమయ
ఉయడేది.  ఈ  రోజులోల  ఉయడే  ఆధునిక
సౌకరాజ్యోలేమీ  రాలేద  అకష్కాడకి  ఇయకా.  ఆ
చినల్ని  పలలలో  ఉనల్నిదలల  కేవలయ  కొనిల్ని
ఆదివాసల కుటయబాలు.  ఆ కుటయబాల
వారికి  కాన,  పతపయచప  అయచులోల  ఓ  చినల్ని

దీవిల ఉయడే  ఆ  గాద్రోమనికి  గాన  బయటి
పతపయచయతో   ఏ  సయబయధమసూ  ఉయడే
అవకాశయ  లేద.   అయదకేనేమో  ఆ
గాద్రోమసత లు ఎలయటి చీకూ-చియతా లేకుయడ
హాయిగా కాలయ గడపతనాల్నిర.

ఆ కుటయబాలోల ఒకటి 'గయబా' కుటయబయ.

గయబా,  అతని  భరజ్యో  'సపిప్ప'  సయతోషయగా,

 అనువాద కథ
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అరమరికలు లేకుయడ, ఒదిద్దకగా కాపరయ
చేసకొనేవార. 

ఆ ఊరి చుటసూస  దటసమెగన అడవి ఉయడేది.

చుటస  పతకష్కాల  ఉయడే  చల  ఊళళ్ళు  జనయ
వేటకసయ  ఆ  చుటస పకష్కాలకు  వచిచ్చా
వళత యడేవార.  ఒకసరి  అటల
వచిచ్చానవాళళ్ళువరో తమతో బాట తెచుచ్చాకునల్ని
అదాద్ద నిల్ని  పొరబాటగా మరిచిపోయి అకష్కాడే
వదిల వళళ్ళుర.

ఆ మరనాడ పయడలకసయ వదకుతసూ
అడవిలోకి వళళ్ళున గయబా కయటపడయది అది.

'అదేయట' అని చసూసన గయబాకు అయదలో
తనకు బాగా పరిచయయ ఉనల్ని మఖయ ఒకటి
కనబడయది.  మరవరో కాద-  చల కాలయ
కితతయ  చనిపోయిన  తన  తయడద  మఖమే,

అది! 

కొదిద్దసేప  దానేల్ని  కళళ్ళురప్పకుయడ  చసూస,

గయబా  చిరనవుస్వా  నవాస్వాడ.  చితతయగా,  ఆ
సధనయలోయచి  గయబా  తయడద  కూడ
చిరనవుస్వా నవాస్వాడ! 

గయబాకు వాళల  నానల్ని  అయటే చల ఇషసయ.

'చనిపోయిన  ఇనేల్నిళళ్ళుకు  మళళ్ళు  తన  తయడద
తన దగగ్గరికి వచచ్చాడ!'  అని అతనికి చల
సయతోషమెగయది.   ఆ  సధనానిల్ని  చేతిలోకి
తసకొని,  దానేల్ని తిపిప్పతిపిప్ప చసూస,  ఏద పెదద్ద
నిధ  దొరికినటస  సయబరపడపోతసూ  ఇయటికి
తసకెళళ్ళుడ దానిల్ని. 
ఆ సమయానికి  సపిప్ప ఇయటోల లేద.  గయబా
నేరగా  పోయి,  నులక  మయచయ  మీద
కూరచ్చాని,  తనకు  దొరికిన  ఆ  సధనానిల్ని
బయటికి  తస,  దానిలోకి  చసూసడ
ఆతతయగా.   అయదలో తయడద  మఖయ ఇయకా
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అలగే  ఉయది.  అయితే  ఇపప్పడది  కొయచె య
ఆతతయగా ఉనల్నిటల  అనిపియచియది- 

'చనిపోయి  మళళ్ళు  వచిచ్చాన  తన  తయడదని
చసూస,  ఇపప్పడ సపిప్ప  ఏమనుకుయటయది?

తనలగే  సయతోషపడతయదా,  లేకపోతే
భయపడతయదా?'  అని  ఆలోచియచిన
గయబా,  కొదిద్దసేపటికి  లేచి,  అదాద్ద నిల్ని  తస
ఇయటోల మసూలగా ఉనల్ని చెకష్కా పెటసలో పెటస డ
భదదయగా. "దీనిల్ని సపిప్పకి ఇపప్పడే చసూపియచను-

కొదిద్ద  రోజులు  ఈ  మనిషని  నేనే
గమనియచల" అని నిశచ్చాయియచుకునాల్నిడ. 

ఆ  రోజునుయడీ  అతను  తనకు  ఎపప్పడ
వలగతే  అపప్పడ,  అదాద్ద నిల్ని  బయటికి  తస
చసూసకవటయ  మొదలటస డ.  'ఇపప్పడ
తన తయడద ఎల ఉనాల్నిడ?' అని క్షణయ క్షణయ
అతని  మనస  పీకేది.  'సపిప్ప  తనను
గమనియచటేలద'  అనుకునల్నిపప్పడలల  అతను
అదద్దయ దగగ్గరికి చేరవాడ. అదద్దయలో తన తయడద
హావభవాలను గమనియచేవాడ.

అయితే  'కొనిల్ని  రోజులుగా  తన  భరత
పతవరతనలో ఏద మరప్ప ఉనల్నిది'  అని సపిప్పకి

అనిపియచసగయది.  ఎనల్నిడూ  లేనిది  గయబా
ఇపప్పడ  మధాజ్యోహల్నిమయతా  ఇయటోలనే
గడపతనాల్నిడ.  ఇయటి బయట వసరాలో
నులక మయచయ వేస ఉనాల్ని,  అతను మతతయ
ఇయటి  లోపలే  ఉయటనాల్నిడ...  దేనోల్ని
పెటసలోయచి తస తస చసూసకుయటనాల్నిడ..

తనలో  తానే   నవుస్వాకుయటనాల్నిడ-

ఎయదకు?  ఏమౌతనల్నిది?  ఎయత
ఆలోచియచినా ఆమెకు అయత చికష్కాలేద.

చివరికి ఆమె ఇక ఉయడబటసలేకపోయియది.

గయబా అట అడవికి వళళ్ళుగానే ఇట తను
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పెటస  మసూత తస చసూసయది.   లోపల ఏద 
వియత వసత వొకటి ఉనల్నిది.  ఏమటది?-  అని
దానిల్ని  తస  చసూసయది-  అయదలో  ఒక
అయదమెగన యువతి ఒకామె...-!

ఇక  ఆ  క్షణయ  నుయడ  సపిప్ప  చల
గయదరగళనికి  లోనగయది.   ఎవరీమె?  తన
భరతను  అయతగా  కటిస  పడేసన  ఈ  రాకాస
ఎవర?  నేనికష్కాడ  ఉయడగా,  నాతో
మటల డేది  కూడ  తగగ్గయచేస,  రహసజ్యోయగా
ఆమెనే  చసూడలత్సన  అవసరయ  గయబాకు
ఎయదకొచిచ్చాయది?  గయబా  మరి  ఈమెను
రయడో పెళళ్ళు ఏమీ చేసకలేద కదా..?" అని
ఆమె  మనస  పరిపరి  విధాల  పోయియది.

"ఇవాళళ్ళు  తేలుచ్చాకుయటను  తాడో,  పడో!

ఏమనుకుయటనాల్నిడ,  ఈ  గయబా?  వడ
పని చెబుతాను-  ఇయటికి రాన!"  అని సపిప్ప
చీపర  చేత  బటస కొని  పళళ్ళు  నసూరతసూ
కూరచ్చానల్నిది.

ఆరోజు  మధాజ్యోహల్నియగా  గయబా  ఇయటికి
రాగానే ఏమయాజ్యో“ ,  ఇనిల్ని  రోజులు నకియత
ఊడగయ  చేశనే?  ననుల్ని  ఇయత  మోసయ

చేసత వా?  ఇయకొకామెను  మనువాడతావా?

మయద ననుల్ని చయపయవయాజ్యో!”  అయటసూ
వేడ  నసూనలో  ఆవప  గయజల
చిటపటలడతసూ మీదికి దసూకియది సపిప్ప.
"అయోజ్యో! అటల యటిదేమీ లేదే! నేనేమీ తపప్ప
చెయజ్యోలేదే!"  అని  అరససూత  సపిప్ప  చేతికి
చికష్కాకుయడ  ఇయటి  చుటసూస  పరగతాత డ
గయబా.

"నాకేమీ  తెలీదనుకకు!  నువుస్వా  పెటసలో
దాచిన  బొమమ్మను  నేను  చసూడలేదనుకకు!

ఎటల  ఉయద చసూడ రాకాస!  నా మొగడల్ని
నాకు  కాకుయడ  చేసత యదా?  దాని  పని
చెబుతాను! మ నాయన నినుల్ని ఏయ చేసత డో
చసూడ!"  అని  పెటస  దగగ్గరికి  పరగతితయది
సపిప్ప!
"ఒసే!  అయదలో  ఉనల్నిది
ఎవరనుకుయటనాల్నివు?  చనిపోయిన  మ
నాయన  వచిచ్చా  అయదలో  కూరచ్చానాల్నిడే!

జాగతతత!"  అని  తనసూ  తటలున  అకష్కాడకి
చేరకునాల్నిడ గయబా.
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ఆ  సరికి  సపిప్ప  అదాద్ద నిల్ని  బయటికి  తస,

అయదలోకి  చసూస,  పళళ్ళు  పటపట  కొరికి,

"ఇది  ఎవతె?  మీ  నాయన  ఆడది
ఎపప్పడయ?" అయటనల్నిది.

గయబా పోయి ఆమె పతకష్కాన నిలబడ
అదద్దయలోకి  తయగ  చసూసడ-  అయదలో
ఇపప్పడ తన తయడదతో బాట సపిప్ప కూడ

ఉనల్నిది!

"ఒసే!  ఇయదలో  ఉనల్నిది  నువేస్వానే!  అదిగ ,
మ  నాయన-  అదిగ,  నువుస్వా!"  అనాల్నిడ
ఆశచ్చారజ్యోపోతసూ.  అదద్దయలో  గయబా  తయడద
కూడ  ఆశచ్చారజ్యోపోయాడ.

"ఊరక! అది మీ నాయన కాద!  నువేస్వా!"
అనల్నిది సపిప్ప, సగగ్గ పడతసూ. అదద్దయలో ఆమె
కూడ సగగ్గపడయది.

ఇపప్పడ  అదద్దయలో  ఇదద్దరసూ  కనిపిసత నాల్నిర
ఇదద్దరిక.  కొదిద్దసేప  ఇదద్దరసూ
ఆశచ్చారాజ్యోనయదాలలో  మనిగ  పోయార.

ఒకరికేస  ఒకర  మళళ్ళు  మళళ్ళు  అదద్దయలో
చసూసకునాల్నిర,  ఒకరి  మఖయ  ఒకర
చసూసకునాల్నిర. ఫకుష్కాన నవేస్వాసకునాల్నిర. 

అదద్దయలో కూడ గయబా, సపిప్ప ఇదద్దరసూ ఒకరి
మఖ య  ఒకర  చసూసకొని  ఫకుష్కాన
నవేస్వాసకునాల్నిర.

కొతతపలల పితయట పసతకాలను ఆన లగనోల ఆరడ్డిర చేయటయ, చయదాలు కటసటయ చల సలభయ!  

కెతడట్ కారడ్డి ల దాస్వారాను, డెబట్ కారడ్డి ల దాస్వారాను, నట్ బాజ్యోయకియగ్ దాస్వారా కూడ కొతతపలలకెగ  
డబుభ్బలు చెలలయచవచుచ్చా!  సయదరిర్శయచయడ: http://www.instamojo.com/kottapalli
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అరర్హత
రచన:  యయ.ఎస.కె.కకృషష్ణజజ్యోతి,  జీవ శసత ర ఉపాధాజ్యోయిని,  జడ.పి.హచ.ససూష్కాల,  మసనసూర,  కావల,

యస.పి.యస.ఆర జిలల .

విజయపర  మహారాజు  సమరర్థ డెగన
పాలకుడ.  ఆయన లక్షణాలనిల్నిటిన  పణికి
పచుచ్చాకునల్ని  యువరాజు  అనయతడ
చకష్కానివాడ;  తెలవగనవాడ;  ఆలోచనా
పరడనసూల్ని.  దేశ  సయక్షేమయ  కసయ  తయడద
చేసే పతయతాల్నిలకు అతను ఎపప్పడూ చేదడ
వాదడగా  నిలచేవాడ.  మహారాజుగారి

వారసడగా  రాజపీఠానిల్ని  అధష షయచడనికి
కావలసన  అరర్హతలనల్ని  అనయతనికి  ఉయడేవి.

పతజలయదరసూ అతనిల్ని ఎయతో గౌరవియచేవాళళ్ళు;
మయచి  సమయయ  చసూస  కుమరడకి
సయహాసనయ  అపప్పగయచ  వలసనదిగా
మహారాజుకు  అనేక  పరాజ్యోయాలు
వినల్నివియచుకునాల్నిర కూడను. 
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అయితే  యువరాజుకు  ఇయకా  వివాహయ
కాలేద.  తగన  కనజ్యోను  చసూస  వివాహయ
చేసకొని,  ఆ  తరవాత  రాజజ్యోభరానిల్ని
వహయచటయ  మయచిదని  మహారాజు
రాజకుమరనికి సలహా ఇచచ్చాడ. 

'సర- నాకు కొయత సమయ య ఇవస్వాయడ-' అని
తగన  కనజ్యోను  వతకుష్కాయటసూ  యువరాజు
దేశటనకి  బయలుదేరాడ:  సదా పౌరడ
వేషయ  వేశడ;  సేల్నిహతడనొకడని
వయటబెటస కునాల్నిడ.  కాల  నడకన  దేశయ
దాటి తగన పిలలకసయ వతకుటసూ వళల డ. 

అటల  వాళళ్ళుదద్దరసూ  చల  రోజుల  పాట
పతయాణయ  చేశర.  ఆ  దారయట  పోతసూ
వాళళ్ళు చల మయది పెళళ్ళు ఈడకు వచిచ్చాన
అమమ్మయిలను  చసూశడ.  కాన  ఎవరిన
రాజాజ్యోనికి  కాబోయ  రాణిగా  ఎయపిక
చేయలేకపోయాడ యువరాజు. 

ఒకరోజు  సయయతతయ  వాళళ్ళుదద్దరిక  ఓ  చినల్ని
గాద్రోమయలో ఒక రగత ఇయట బస దొరికియది.

తమను తామ బాటసరలుగా పరిచయయ
చేసకునాల్నిర  వాళళ్ళుదద్దరసూ.  రగత  కూతర

చకష్కాగా అయదయగా ఉయది.  అతిధులల్ని చసూస
పొయిజ్యో రాజసయది.  అయితే ఇయటోల వయటకి
కావలసన  కటసలు  సరిపడ లేనటల నాల్నియి-

ఆమె  ఇబభ్బయదిని  గమనియచి  యువరాజు,

అతని మతత డ ఇదద్దరసూ కటసలు కొనిల్ని కొటిస,
తెచిచ్చా ఇచచ్చార. ఆమె వయట చేసయది.

యువరాజు ఆమెకు వయట పనిలో సహాయయ
చేశడ.  ఆమె వదద్దనలేద.  పెగపెచుచ్చా అతని
సేల్నిహతడకి  కూడ  చినల్ని  చినల్ని  పనులు
పరమయియచియది.  "మన  పనులు  మనయ
చేసకవాల-  అయదలో  సగగ్గ  పడేది
ఏమయది?"  అనల్నిది.  రాజ  కుమరడకి
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ఆమె  నచిచ్చానటల యది-  ఆమె  వయటనే
తిరిగాడ;  ఆ పన ఈ పన చేస పెడతసూ
మటల డడ.  

మరాల్నిడ తెలల ర లేచి ఆ అమమ్మయి నళల
తోడయది;  ఇలుల  శుభదయ  చేసయది.  ఇరగ
పొరగ  వాళలతో  మటల డతసూ  చకచకా
ఇయటి  పనులు  చేసయది.  మరోసరి
అతిథులకు  భోజనయ  చేస  పెటిసయది.

మధాజ్యోహల్నియ  అవుతయడగా  "ఊరికే  మన
బదతకు మన య  బదతికితే  చలద-  పొరగ
వాళలకు  కొయచెయ  సయపడల"  అని
వాళళ్ళుదద్దరిన  ఊళళ్ళుకి  తసకెళళ్ళుయది.  మళళ్ళు

వాళళ్ళుదద్దరి  చేతా  చినల్ని  చినల్ని  పనులు
చేయియచియది. వాళల గాద్రోమనికి సయబయధయచిన
అనేక  విషయాలు  పెదద్దలతోటీ,  చినల్నిలతోటీ
చరిచ్చాయచియది.  చినల్ని  చినల్ని  సమసజ్యోలు  ఉనల్ని
వాళలకి వాటి నుయడ బయటపడే ఉపాయాలు
చెపిప్పయది. 

ఆమె  వజ్యోకితతస్వాయ   యువరాజుని  చలనే
ఆకరి ర్షాయచియది.  "కాన ఈమె సధారణ రగత
బడడ్డి.  సదా-సీదాగా  ఉనల్ని  మమసూలు
యువతి.  రాణివాసప  తర  తెనుల్నిలేమీ 
పరిచయయ  లేవు  ఈమెకు"  అనుకునాల్నిడ
యువరాజు  వయటవచిచ్చాన  మతత డ.

అయినా  యువరాజు  తరను  గమనియచి,

అతనిల్ని హచచ్చారిసత నల్నిటల - "మతతమ!  మనయ
ఉనల్నిది బొతితగా చినల్ని కార రగత ఇయటోల. ఇది
వరనల్ని  సర్థతికి,  మనయ  వచిచ్చాన  పనికి
రయడయటిక  సరిపోద.  మన య  పొరగ
రాజజ్యోయ  చేరాల  కదా,  ఇక  బయలుదేరితే
మయచిదేమో"  అని   తన  అభపాద్రోయానిల్ని
అనాజ్యోపదేశయగా వజ్యోకతయ చేశడ.  

సేల్నిహతని  భవానిల్ని  అరర్థయ  చేసకునల్ని
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రాజకుమరడ  మౌనయ  వహయచడ;

మధాజ్యోహల్ని  భోజనయ  తరాస్వాత   రగత  దగగ్గర
ఇదద్దరసూ సలవు తసకునాల్నిర.

అటల  కొనాల్నిళల  పతయాణయ చేసక ఇదద్దరసూ
పొరగ  రాజజ్యోయ  చేరార.  అది  బాగా
సయపనల్నిమెగన  దేశయ.  ఆ  దేశప  రాజుగార
అనయతడని గరత పటస ర.  "మీ నానల్నిగారి
సయదేశయ  అయదియది  నాయనా!  నేను,  మీ
నానల్నిగార ఇదద్దరయ కలస చదవుకునాల్నియ. న
గరియచి  అయతా  చెపాప్పర  నానల్నిగార"

అనాల్నిడయన,  వాళలకు  రాజచితమెగన  బస
ఏరప్పరచి. 

అకష్కాడ మగగ్గర రాజకుమరతలు ఉనాల్నిర.

మగగ్గరీల్ని  పరీకయచి,  వారిలో  ఒకరిని  పెళల
చేసకుయటే సరిపోతయదనాల్నిడ సేల్నిహతడ.

యువరాజు చిరనవుస్వా నవాస్వాడ.

మొదట  రాజకుమరి  పర  సకుమరి.

పరకు  తగగ్గటేస  ఆమె  పరమ  సకుమరి.

సనల్నిగా,  నాజూకుగా,  ఊదితే పడపోయల
ఉయది. అదద్భుతమెగన  అయదగతెత ఆమె. 

ఆ రోజు సయయతతయ,  వనల్నిల  వేళన,  ఆమె
అయదయ  చసూసేసరికి  యువరాజు  ఏవేవ
ఊహలోల  తేలపోయాడ.  అయితే  కొదిద్ద
సేపటికి  తేరకొని,  "అల  విహారానికి
వళద్ద మ,  కొయచెయ  సేప  వనల్నిలోల  విహరియచి
వదాద్ద య?!" అనాల్నిడ గసగసగా.

"హమోమ్మ,  నేను  రాలేను!"  సకుమరి
కయగార పడయది.

"ఎయదకూ?!" రాజకుమరడ అడగాడ.

"బెగట  వాతావరణయ అనుకూలయగా లేద!"

అనల్నిది రాకుమరి.

"భలే దానివే.  బెగట వనల్నిల కురసతయది.  ఇది
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చల మయచి కాలయ!" అయటసూ సకుమరిని
చనువుగా  చేయి  పటస కొని  బయటకు
తసకువళల డ రాకుమరడ.

వనల్నిలోలకి  వససూతనే  సకుమరి  కాసత
కకావికలగయది.  వనల్నిల  సకేసరికే  ఆమె
మొహయ  కమలపోయియది.  రాజకుమరని
చెయిజ్యో  ఎకష్కాడెగతే  తగలయద  ఆ  చేయయతా
ఎరతగా కయదిపోయియది.  ఆమె అవసర్థ  చసూస
యువరాజు  ఆశచ్చారజ్యోపోయాడ."అబభ్బ!
ఎయతటి  సౌకుమరజ్యోయ!"  అనుకునాల్నిడ
నివస్వారపోతసూ.

ఆ తరాస్వాత అతను రయడో రాకుమరి దగగ్గరికి
వళల డ.  సకుమరి  కయటే  రయడయతలు
అయదయగా  ఉనల్నిది  ఆమె.  పర  మకృదల.

ఆమె  శరీరయ  ఎయత  మకృదవుగా  ఉయద
చసూస  రాకుమరడ  పరవశియచి
పోయాడ.  వాళళ్ళుదద్దరసూ  నిలబడన  తావుకు
దగగ్గరలోనే  ఏడ పరపలునల్ని తలప్పయ ఒకటి
ఉనల్నిది.  రాకుమరడని  మరాజ్యోదగా
ఆహాస్వానియచి  చిరనవుస్వాతో  పలకరియచియది
రాకుమరి  మకృదల.  పానుప్పపెగ

కూరోచ్చాబెటిసయది.  "మీరసూ  కూరోచ్చాయడ"

అనాల్నిడ రాకుమరడ. 

మకృదల తన చేతిని పరపకి ఆనియచియద
లేద-  ఒకష్కాసరిగా  కెవుస్వామని  కేకపెటిసయది.

పరపకు ఆనినయత మేర,  ఆమె అర చేతికి
లోతగా ఒక గాట పడయది! 

'పరప కితయద శతత వులవరగనా ఏ మేకులో,

కతత లసూ-కటరోల  పెటస రమో!'  అని
యువరాజు  హడవిడగా  దపప్పటల  తస
చసూశడ.  ఏమీ  కనబడలేద.

ఆశచ్చారజ్యోపోయిన  యువరాజు  పరపలనల్ని
దలపాడ.  ఏడో పరప అడగన సనల్నిటి
వయటత క ఒకటి కనబడయది. 

"హారి  దేవుడో!  వయటత కే!!  ఎవర,  ఇయత
నిరలక్షజ్యోయగా సరిద్దయది,  ఈ  పరపలల్ని?!"  అని
కేకలు  పెడతసూ  అయత:పరయలోకి
వళలపోయియది మకృదల.

ఆ తరాస్వాత యువరాజు మసూడో యువతిని
కలశడ.  ఆమె  పర  సనిల్నిత.  తన
అకష్కాలదద్దరికనాల్ని  పది  రటల  అయదయగా,



కొతతపలల                                                         57                                                          ఆగసస   2016

సనిల్నితయగా ఉయది.  బెగట  చలలగాల  వసతయది
గాన  యువరాజు  సనిల్నితని  బెగటికి
రమమ్మనేయదకు  భయపడడ్డి డ.  ఇదద్దరసూ
సఖాసీనులయాజ్యోర.  యువరాజు
సనిల్నితతో చతర సయభషణ చేశడ.  

హఠాతత గా  సనిల్నిత  తన  సర్థ నయ  నుయడ
లేచియది:  "ఆపయడీ!!"  అని కేకలు పెడతసూ
కట దాటి వధ వయబడ పరగ పెటిసయది!

రాజవధకి  నాలుగ  వధుల  అవతలగా
భరాజ్యో  భరతలు  ఇదద్దర  అరిసలు
చేసకుయదామని  పియడ  దయచుకుయ-

టనాల్నిర.  ఆ  దయపడ  శబాద్ద నికి  సనిల్నిత
చేతలు కయది మయదారాలయాజ్యోయి!

"అయోజ్యో,  క్షమయచయడ  యువరాణ,

ఇయకెపప్పడూ మీకు ఇయత దగగ్గరోల  బయజ్యోయ
దయచమ"  పాద్రోథేయపడడ్డి ర వాళళ్ళు.

మరనాటి  రోజు  సయయతతయ  యువరాజు
ఒయటరిగా  ఉనల్నిపప్పడ  "ఎవరిని  ఎయపిక
చేశర  యువరాజా?"  అడగాడ
సేల్నిహతడ, ఆసకితగా. 

"వళళ్ళు మగగ్గరసూ ఒకళలని మయచి మరకళల
అయదగతెతలసూ,  సకుమరలసూనసూ.  కాన
వనల్నిలక,  వయటత కక,  రోకల శబాద్ద నిక  కూడ
తటస కలేని వళల ,  రప రాజజ్యోభరానిల్ని నాతో
మోయడనికి  పనికి  రావడయ  కల!  నాకు
వళలవరసూ  వదద్ద .  పద,  రగత  కూతరి
సయబయధమే  మటల డదాయ.  ఆమె  నాకు
నచిచ్చాయది!" అయటసూ లేచడ యువరాజు.

యువరాజు  నిరష్ణయానిల్ని  మెచుచ్చాకుయటసూ,

సమరర్థతకి  కాకుయడ  హోదాకి  విలువనిససూత
తాను  మటల డన  మటలకు  సగగ్గపడడ్డి డ
వయట వచిచ్చాన సేల్నిహతడ.

కొడకు: నానాల్ని! ' I C I C I ' అయటే ఏమటి?

వయగళపప్ప: ఓస! అది కూడ తెలీదయటద్రో?  'నేను చసూశ..నేను చసూశ.. నేను' అని అరర్థయ..!

టీచర: ఒరయ చియటసూ! నటిలో రాయి మనుగతయది, కపప్ప తేలుతయది-ఎయదచేత?

చియట: కపప్పకు ఈత వచుచ్చా, రాయికి ఈతరాద టీచర !
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మరిన లత
రచన: ఆదసూరి హగ మవతి, విశద్రోయత పతధానోపాధాజ్యోయిని, బెయగళసూర.

పాకాలలో  రామసూమ్మరిత,  వనజ  అనే
దయపతలుయడేవాళళ్ళు.  వాళలకు ఒకష్కాగానొకష్కా
కూతర  లత.  'ఆడయది  ఆట-  పాడయది
పాట'  అనల్నిటల  పెరిగయది  ఆ  పాప.  కరిన
కరికలల  తరడయతో  బలే  పెయకెగా
తయారగయది.  లతయటే  చలమయది  పిలలలు
భయపడేవాళళ్ళు.  అయితే కొయదర తెలవగన
పిలలలు మటకు ఆ పాపను పొగడేవాళళ్ళు;

అటల  ఆమె  తెచిచ్చా  పెటేస  చకె లటల ,  సీస్వాటల
తినగలేగ్గవాళళ్ళు.  తనను  పొగడే  వాళలకు
ఏదయటే  అది  తెచిచ్చాపెటేస  లత,  మగతా
పిలలలయదరీల్ని  చినల్నిచసూప  చసూస  ఎగతాళ
చేసత యడేది. 

ఇయటోల కూడ ఆ పాప పతతి దానిక పచీలు
పెటేసది. "అబభ్బ!ఈ పాపని ఇలగే కొనసగసేత
పెయకె ఘటయ ఐపోతయది;  పెదద్దయిన తరాస్వాత
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జీవితయలో  చల  బాధలు  పడతయది.

ఎటల గగనా  ఈ  పాపని  ఓ  మయచి  దారికి
తేవాల!" అనుకునేది బామమ్మ.

ఒకరోజు ససూష్కాల నుయచీ వససూతనే పసతకాల
సయచీ  విసరికొటిస,  "రప  శనివారయ!  నాకు
కొతత  ఫాద్రోక  కొయటవాలేదా?"  అయటసూ  పచీ
మొదలటిసయది లత.

"మయద  ఏమెగనా  కొయచెయ  తిని,పాలు
తాద్రోగమమ్మ!  తరాస్వాత  మటల డదాయ"  అనల్నిది
వనజ. 

"నాకు  ఇపప్పడే  మయచి  ఫాద్రోక  కావాల!

కొయటనయటేనే  నేను  తియటను!"  నేలమీద

కాళళ్ళు  దబ  దబా  కొడతసూ  గొడవ
మొదలటిసయది లత.

భగవతయ  చదవుకుయటనల్ని  బామమ్మ  తన
దగగ్గరకి  వచిచ్చా  "లతా!  న  బీరవా  నియడ
బటసలునాల్నియి.  తలుప  తయగానే  అనల్ని
కుపప్పలు  కుపప్పలుగా  కితయద  పడ
పోతనాల్నియి.  న బీరవా చలక,  మీ అమమ్మ
బీరవాలో  కూడ  బటసలు
పెటస కుయటనాల్నివు  కదా?!  ఇయకా  కొతత
బటసలయదకు?" అయది.

"నకు తెలీదలే బామమ్మ,  నువుస్వా ఊరక!

అమమ్మకొయటయదిలే;  పతతి  శనివారయనాడూ
బడకి  కొతత  బటసలేసకెళతనే  కద,  నాకు
గౌరవయ?!" అయది లత, గొయత తగగ్గయచి.

"సర.  ఈసరికి న బటసలు నేను కొనిసత లే;

నా పెన ర్షాన డబుభ్బ ఈరోజ వచిచ్చాయది.  తస్వారగా
ఏదగనా  తినేస,  పాలు  తాద్రోగరా!"  అయటసూ
మఖయ కడకుష్కానేయదకు లేచియది బామమ్మ.
బామమ్మ తయారయజ్యోసరికి లతకూడ కొయచె య
ఉపామ్మ తిని, పాలు తాద్రోగ వచిచ్చాయది. 
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ఇదద్దరసూ  లఫస  దిగ  గేట దగగ్గరికి  వచచ్చార.

అకష్కాడ  గేట  పతకష్కాగా  వాచ మజ్యోన  భరజ్యో
వయకమమ్మ  కూరచ్చాని  ఏద  కుడతనల్నిది.

పతకష్కానే ఆమె కూతర కుమరి- శతధద్ధగా ఏద
చదవు కుయటనల్నిది.  కుమరి మయచి పిలల-
లత ఈడదే.

"ఏయ చదవుతనాల్నివ, కుమరీ?!" అడగయది
బామమ్మ.  

తలతిత చసూసన కుమరి నవిస్వా, "ఇవాళళ్ళు
బడలో  చెపిప్పన  పాఠాలు
చదవుకుయటనాల్నినయడీ  బామమ్మగారసూ!

పరీక్షలు వసత నాల్నియి కదా!" అనల్నిది.

"ఏద  కుడతనల్నిటల నాల్నివ  వయకమమ్మ?!"

అయది బామమ్మ వయకమమ్మతో.

"దీనికి  రపటికి  బళళ్ళుకి  ఏసకెళళ్ళును  గౌను,

పెదద్దమమ్మ  గారసూ!  కొదిద్దగా  చిరిగపోతే
కుడతనాల్ని!  ఇది  లతమమ్మ  గారిదే,  మీర
గతేడది ఇచచ్చార!" అయది వయకమమ్మ.
"చినిగ  పోతే  కొతతది  కొనుకష్కాక,

కుటస కుయటరయటీ!!" అయది లత. 

"మీకేయటమమ్మ,  లతమమ్మ!  మీ  నానల్నిగార
పెదద్ద  ఉజర్జగ;  ఆ అయజ్యో సయపాదితాత  ఉయటే
ఎనగన్నైనాకొయటర.  మకు  డబుభ్బలేవ,

కొనను?  మీలయటోలలచిచ్చాన  పాత  బటసలే
వాడకుయటయ" అయది వయకమమ్మ. లత మట
తర ఆమెకి కూడ తెలుస.

"సర  గాన  కుమరీ!  నకు మొనల్ని  జరిగన
సమమ్మరీ  అససమ్మయట-  లకష్కాలోల  ఎనిల్ని
మరష్కాలచచ్చాయి?" అడగయది బామమ్మ. 
కుమరి  మఖయ  చినల్నిబోయియది.  "93%

వచచ్చాయి  బామమ్మగారసూ.  'లకష్కాలోల  వయదకు
వయదా  వేసత ర  కదా,  ఏడ  మరష్కాలు
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ఎయదకు పోయాయి?'  అని అడగార మ
సర" చెపిప్పయది.

"అవును, నిజమే కుమరీ! ఈసరి లకష్కాలోల
వయదకి వయద తెచుచ్చాక. నా వగపనుయడ నకూ
ఓకొతత  గౌను  కొనిపెడతాను-  సరనా?!"

అయటసూ లత వగపకు తిరిగయది బామమ్మ- "పద
లతా, వళద్ద య; కొతత గౌను కొనుకుష్కానేయదకు"

అయది.

పది అడగలు వేసరో లేద,  చినల్ని  టగలర
షప  వదద్ద  లత  వాళళ్ళుయటోల  పనిచేసే  పదమ్మ
కనిపియచియది. 

"ఏయటి  పదామ్మ,  ఇకష్కాడనాల్నివ?!"  అయది
బామమ్మ. 

"పెదద్దమమ్మగారాయడీ!  మ  పిలలదాని  పరికెణా
సరిగపోతే కుటిససతనాల్నినయడీ,  రపసకెళళ్ళులన"

అయది పదమ్మ.
"ఓహో!" అని తలసూపియది బామమ్మ. "మరి మీ
పిలల  చదివేది కూడ ఏడో కాల సే  కదా,  మ
లతలగా?!  మొనల్ని  పరీక్షలోల  దానికి
ఇయగలషులో  ఎనిల్ని  మరష్కాలచచ్చాయయ?!"

అడగయది. 

"ఎనోల్ని  యాడవయడీ?!  తయబెగ
ఐదొచచ్చాయయటయడీ,  ఐద తగాగ్గయని ఒకటే
గలయడీ!  ఇయటికాడ  కూకుని
చదవతనాల్నిదయడీ!  మీరడష్కాయడీ,

ఎలతయడరసూ?!" అయది పదమ్మ. 
"ఏయ  లేదలే!మ  లతమమ్మకు  కొతత  ఫాద్రోక
కావాలయటే కొయదామన.." చెపిప్పయది బామమ్మ.
"ఈ  పరికెణా  కూడ  మీ  లతమమ్మ
గారిదేనయడీ!  రయడేలల  కితయ  ఇచిచ్చానారయడీ!

భలే గటిసదయడీ!  నినల్నినే-  ఉతికి  ఆరతాత యటే,

మలుల దిగ  సరిగయదయడ!  పోయి
రయడమొమ్మగరసూ,  పొదద్ద గసూకుతనాల్నిది!"
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అనల్నిది పదమ్మ. 
రోడడ్డి  మలుప దగగ్గర  వదద్ద  రోజూ కూరలు
గయపలో  తెచిచ్చా  అమేమ్మ  పోలమమ్మకూడ  ఏద
కుడతసూనే  ఉయది  ససూదితో.  దారయ
తెగడయతో మనవరాలల్ని పిలచి, ససూదికి దారయ
ఎకిష్కాయచమని  అడగతోయది.  వాళలని
దాటకొని  మయదకు  పోతనల్ని  బామమ్మ
కావాలని అకష్కాడ ఆగయది."ఏయది పోలమమ్మ!
చీకటి  పడతయటే  కుడతనాల్నివ?"  అని
అడగతసూ.

"పెదద్దమమ్మగరయడీ!  మ  పిలద్ద ని  గౌను
సరిగయదయటయడీ!  రప
ఇససూష్కాల కేసకెలల లయటమమ్మగరసూ,  దీయతలల
ఇయకా పని కాడల్నియచీ రాలేదయడీ,  అయదకని
కుటిససతనాల్నినయడీ.  ఎనిల్ని  దినాలుల్నియచ
'కుటస కడయ నేరచ్చావే'  అయటే రాద.  ఎపప్పడ
ససూసనా  ఆ  పసతకాలు  మయదేసకుని
చదవుతా  కూకుయటదయడీ.  నాకా,  కలుల
కానాద్రోవు"అయది. 

"ఏయ  నళన!,  సషలోల   ఎనిల్ని  మరష్కాలు
వచచ్చాయి?"  అయది  బామమ్మ,  పోలమమ్మ

మనవరాలని చసూససూత.
"అమమ్మగారసూ  అనిల్నిటోల  95  పెగనేనయడీ!  ఈ
సయవతత్సరయ  సవయత్  కదయడీ  !  జిలల  ఫసస
రావాలని  మ  టీచరమమ్మ  కపప్పడతయటే
చదవుకుయటనాల్నినయడీ!  నేనసూ-కుమరీ
ఇదద్దరయ ఒకే మనిత్సపల ససూష్కాల, మ ఇదద్దరిక
గటిస పోటీ నయడ" చెపిప్పయది ఆ పాప.

"సర గాన న గౌన చిరిగపోయియదిటగా, మరి
కొతతది  కొనిపియచుకలేక  పోయావ?!"

అయది బామమ్మ.
"కాసత  చిరిగతే  కొతతదయదకయడీ?!  అయినా
ఇది  లతమమ్మ  గారిదేనయడ-  మీర  గత
వేసవికాలయలో ఇచచ్చార. మొనల్ని ఓసరి నోట్
బుకూత్స,  పెనసూల్ని  కొనుకష్కావాలయటేనే
డబుభ్బలు  లేవయది  అమమ్మ!"చెపిప్పయది   ఆ
పాప. 

"సర,  బాగా  చదవుక  మరి!  నకు  ఫసస
రాజ్యోయకు  వసేత  నేవొచిచ్చా  నకు  కొతత  గౌను
కొనిసత లే!" అయది బామమ్మ.
"ఈసరి నాకు గౌను వదద్దమమ్మ-  వలగతే ఒక
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ఇయగలషు డక్షల్నిరీ కొనివస్వాయడ!" అయది నళని.

"అలగే తలీల! బాగా చదవు మరి!" అయటసూ
బయలేద్దరిన  బామమ్మ,  కొదిద్ద  దసూరయ వళళ్ళుక
లతని  అడగయది:  "లతా!  నకు  ఎనిల్ని
మరష్కాలు వచచ్చాయి?" అని. 

లత సగగ్గ  పడతసూ చెపిప్పయది:  "అనిల్నిటోలనసూ
50%కయటే తకుష్కావే వచచ్చాయి"అని.

"మరి  మీ  అమమ్మ-నానాల్ని  ఇదద్దరసూ  నువుస్వా
కరినవనల్ని  కొనిసత నాల్నిర  కదా  తలీల!
ఎయదకు,  చదవటేలద?  ఊరికే  'అవ-ఇవ
కావాల' అని గొడవ చేసత నాల్నివ, ఎయదకూ?!

రయడ  గౌనలతో  ఆ  పిలలలతా  వయదకి  90

తెచుచ్చాకుయటయటే,  బీరవా  నియడ  ఉయడే
బటసలతో  నకేమో  మరి  వయదకు  50

దాటలేద.  అసలు  నువుస్వా  చెపప్ప:
మనుషులకు  బటసలు  ఎయదకు?  మన
జీవితయ  సఫీగా  కొనసగేయదకు  కదా;

శరీరానిల్ని  దాచుకునేయదకు,  చల-ఎయడల
నుయడ శరీరానిల్ని  కాపాడకునేయదకు గదా,

బటసలు వేసకునేది?! మరి- నువుస్వా ఎటల యటి
బటసలు వేసకుయటవ చసూసక! వాటితో  న

శరీరానికి ఏయ రక్షణ లభసత నల్నిది? అవి ఎయత
పలచ్చాగా  ఉనాల్నియో  చసూసవా?!  మతకగా
ఉనాల్నియన,  మయదయగా  ఉనాల్నియన  వయక
పెటిస  నువుస్వా  వాళలకి  ఇచేచ్చాసన  గౌనలనే   ఆ
పిలలలు  సయవతత్సరమయతా  వాడకుయ-

టనాల్నిర;  అయినా 90  శతయ మరష్కాలు
తెచుచ్చాకుయటనాల్నిర!  మన బటసల ఖరీదక,

మనకుయడే తెలవి తేటలక ఏమీ సయబయధ య
ఉయడద  కదా  తలీల,  అసలు!"  అనేసయది
బామమ్మ ధగరజ్యోయగా.

లత బామమ్మను కగలయచుకొని కళళ్ళు నళళ్ళు
తిరగాగ్గ   "తపెగన్స్పెపోయియది బామమ్మ!  ఖరీదగన
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బటసలేసకుని మ తరగతి పిలలలయదరికయటే
దరార్జ గా  ఉయడలనుకునాల్నినే  తపప్ప,  చదవు
గరియచి ఏనాడూ ఆలోచియచలేద బామమ్మ!
అమమ్మ-నానల్ని కూడ చదవు గరియచి అసలు
ఎపప్పడూ ఆడగనే అడగర. 'వాళల  ఎటల గసూ
అడగరలే' అని నేను ఈ పిచిచ్చాలో పడడ్డి ను.

ఈ  పిలలలల్ని  చసూసక  నా  కళళ్ళు
తెరచుకునాల్నియి.  ఇపప్పడ  ఇయక  ఎయత
బాగా  చదవుకుయటనో  నువేస్వా  చసూదద్ద వు!

ఈ సరికి ననుల్ని క్షమయచు" అయది.

"పిచిచ్చాపిలల !  గౌరవమసూ,  దరార్జ  మన
నడవడని  బటిస  వసత యి  కాన,  మనయ
వేసకునే బటసలను బటిస కాదమమ్మ! ఎకష్కాడకి

వళళ్ళుపప్పడ  ఆ  సయదరాద్భునిల్ని  అనుసరియచి
దసత లు  ధరియచల.  మనలో  మనకు
ఎకుష్కావ-తకుష్కావ  భవనలు లేకుయడ కలస
మెలస  జీవియచలనేగా,  ససూష్కాళళ్ళులో
'యసూనిఫాయ' పెటేసది? 

సరలే,  దానికేయ  గాన,  వళద్ద య  పద.  బటసల
దకాణయ  మసూసేసేత  మళళ్ళు  అదొక
సమసజ్యో!"అయది బామమ్మ.
"బీరవాలో  అనల్నినిల్ని  గౌనుల నాల్నియి:

ఇపప్పడయక నాకు ఏ గౌనసూల  వదద్ద  బామమ్మ!
ఇయటి  కెళదాయపద.  ఇపప్పడయక  చదవు
మొదలటస ల"  అయటసూ  బామమ్మని  వనకిష్కా
తిపిప్పయది లత.

సమయ పాలకుడ!

వయగళపప్ప చల సేపటినుయడ పెళళ్ళు భోజనయ చేససూతనే ఉనాల్నిడ. చల మయది రావటయ, 

తినటయ, వళలటయ జరిగాక, అతని దగగ్గరికొచిచ్చా సబాభ్బరావు అడగాడ-

సబాభ్బరావు: ఏయటి, ఇయకా ఎయత సేప భోయ చేసత వు?

వయగళపప్ప: ఏయటో, నాకు  కూడ  కషసయగానే ఉయది గాన, ఈ కారడ్డి  మీద వళళ్ళు రాసన టగయ 
చసూశవా- "డనల్నిర: రాతిద  7 నుయడ 12 వరకూ"! అయతసేప తినమయటే ఎటల , ఎవరినగనా?



కొతతపలల                                                         65                                                          ఆగసస   2016

పదాలల్ని వతికి పటస కయడ!
పరిచయయ, పశువులు, మొకష్కాలు, వానాకాలయ, పీడకలలు, పయచయితి, సరయగయ, గయభీరయ, పాఠశల, 

కూరగాయలు, పతయతల్నియ, పతమదయ, సయతోషయ, బెజవాడ, రామపరయ, జయతవులు, సలభయ, దానయ 
హకృదయయ, సేల్నిహతలు:--  ఈ పదాలనల్ని  కితయది పటిసకలో దాగనాల్నియి- నిలువుగా, అడడ్డియగా, వాలుగా, 

కితయదినుయడ పెగకి- ఎటపడతే అట! వాటిని వతికి పటస కయడ! వాటి చుటసూస    గయడద్రోలు  గయయడ చసూదాద్ద య!

పత జ తల్నియ శు ల భయ ల స లు త హ సేల్ని

లయ కూ లు మొ భీ పత లయ నయ స కష్కా సయ షయ

కష్కా ల వు శు షయ కూ దా లు రయ భీ గయ యి
ప శ త యయ తో ల య ప గయ షయ భీ లు

శు ఠ జయ డ సయ గా మ వు పత ప తల్నియ ల

వు పా మొ శు ర రా కష్కా షయ యి ప ల క

లు డ కష్కా కూ పత లు కూ భీ రి రయ యయ డ

య కష్కా ప యయ ద హకృ లు చ షయ కష్కా గా పీ

యి శు మొ డ భీ కూ యయ షయ దయ మ పత తల్నియ

డ ల తల్నియ య పయ చ యి తి కష్కా శు య షయ
డ వా జ బె తల్నియ భీ యయ పత ల డ తల్నియ తో

మొ శు యి లయ కా నా వా కూ తల్నియ భీ పీ కష్కా
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పదరయగయ-85
నిరస్వాహణ: డ. సరి, మరాజ్యోలగసూడ, నలగ్గయడ జిలల , తెలయగాణ రాషసరయ

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13

నిలువు:

1. 'అగరతల' రాజధానిగా గల ఈశనజ్యో రాషసరయ (3)

 2. చేతికి ఐద ఉయటయి-ఏకవచనయలో (2)

3. 'మణిపరి', పాపయ వరసలో లేద (4) 

4. 'గమనయ' లో చివరి అక్షరయ మయమెగయది (2)

5. పెళలలోని  వాదాజ్యోలను ఇల కూడ పిలుసత య? (6)

9. 'కులుమనాల' లో రయడో సగయ (3)

10. 'పళని', వరస తపిప్ప, ఇల మగలపోయియది (3)

11. 'బాలలు' కి ఏకవచనయ (2)

అడడ్డియ-నిలువు ఆధారాల సహాయయతో ఈ గడల
ను నియపగలరమో చసూడయడ. నియపిన పదరయగానిల్ని, 
కేవలయ పోసస కారడ్డి పెగ  రాస, మకు అయదేటల  
పయపయడ.  మీ బడ పర, తరగతి, మీవాళల  ఫోను 
నయబర  తపప్పక రాయయడ. సరగన సమధానయ రాస 
ఎయపికెగన మగగ్గర పిలలలకు  కొతతపలల - 86 ని  
బహుమతిగా పయపిసత య!

అడడ్డియ:

1.గయగా, యమన, సరసస్వాతి నదలు కలసేచట(6)

6. రచులలో ఒకటి ఎట చదివినా ఒకష్కాలగే 
ఉయటయది (3)

7. 'ఆడ'కి వజ్యోతిరక పదయ (2)

8. 'మననయలో ఇటదీ, అటదీ (2)

9. 'అమరిక'లో, మధజ్యో రయడ అక్షరాలు(2)

10. 'నివాసయ'లో చివరి అక్షరయ మయమెగయది (2)

11. 'బాన' అని గటిసగా పిలవయడ (2)

12. 'పదాజ్యోలు'లో చివరి అక్షరయ ఎటో వళలయది (2)

13.సయగతమ, నాటజ్యోమ, శిలప్పమ, చితతకళ, వట
నిల్నియటిన కలపి ఒక పరతో పిలుసత ర. అదేమ(6)



 NEFT TRANSFER  కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస్త నయమాలననలసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జులల"గా పప్రతిసార రన. 50 అదనసంగా 
చెలల్లోసంచవలసి వసలస్తనర్నెద..  అసందలవలల్లో బజ్యేసంకులో డబలబ్బ కటస్టుకసండి-  నరలగా మీ అకర్కెసంటల నలసండే టత్రానలన్సుఫర్ 
చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పప్రసలస్తతసం అసందలబటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కక్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సెట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సాస్టుకులో ఉనర్నె
సెటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసస్టుజి రన 50  అదనసం)

1 2011 set 9 22 180

2 2012 Set 11 27 220

3 2013 Set 7 22 175

4 2014 Set 10 500 250

5 2015 Set 7 1150 175

మరనర్నె వివరలకలై ససంపప్రతిసంచసండి:  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసల దగగ్గర, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో, 515101.  ఫోనల: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిలల : team@kottapalli.in 

కొతస్తపలల్లోన మీ మితలప్రలకు, మీరల చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలైబక్రరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకలై మలసందసలస్త చసందా:

వజ్యేకుస్తలకు: 300/- (పోసస్టుజీ మరయల యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారర్జులల కలపి)

ససంసర్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుసస్తకాలల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసలస్టులో పసంపబడతయి.

Transfer వివరలనల 
మాకు మెయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in



అససంతతృపప్తి 
అబబ్బ ఏసం ఎసండలల! ఇసంకా ఎసండాకాలసం లాగే ఉసంద!” కరర్చీఫ తో మలఖసం తలడుచలకసంటటూ వచర్చీరల పప్రమీల, సలబబ్బరావ. 

మా ఇసంటి మలసందలనన్న మసందార చెటటూట, వేప చెటటూట, జామ, సపోటా చెటటూట, పూల మొకక్కలటూ అనన్న సనన్నగా నవవ్వాయ-వళట
మలఖాల మీదకి చలటటి నళళ్ళ తలసంపరనల విసిరాయ పప్రమగా. 

"మీ ఇలలట బగలసంద చలటగా" అనన్నడు సలబబ్బరావ, లోపలికి రాగాన. "చలటటూట్టూ చెటలటనన్నయ కదా" ననల మలరిసిపోయానల.
"ఏసి ఉసంటే బగలసండేద-ఏసి తెచలర్చీకోలేదా?" అసంద పప్రమీల న మలఖసం మాడకమలసంద. 

మా ఆవిడ సలనత నళలట తెచర్చీచర్చీసంద. సలబబ్బరావ, పప్రమీల ఆరిప్తిగా తాగారల. 
"ఇకక్కడ నళలట బన ఉనన్నయ," అనన్నడు సలబబ్బరావ. ననల ససంతోషసంగా నోరల తెరిచ, ఏదో చెపప్పాలన- 

"చలటగా లేవ ఫప్రజ్ లేదా?" అసంద పప్రమీల. ననల టకక్కన మా ఆవిడ నోరల మటూసానల. 
"వసలప్తినన్నరలగా, సెలవలోట మా ఉరికి?" అనన్నడు సలబబ్బరావ. 

"వసటూప్తినన్నసంరా, అతి కషట్టూసం మీద రిజరలవ్వా చేయగలాలసం." 

"ఏ రరైలోటనటూ లేవ, ఏ తరగతిలోనటూ లేవ. ఇదొకక్కటే, సటపర్ కాటస లో, మా కోసమే ఉనన్నటలట, ఉసంద" చెపప్పా ససంతోషసంగా. 

"అయయ! ఏసిలో చేసి ఉసంటే బగలసండేద. ఎసండలల కదా!" అసంద పప్రమీల. 

"ఇసంతకీ మీవడి చదలవలెలా ఉనన్నయ? ఆ సెయసంట్ x బగలసంటలసంద, ఆ బడేగా?" అనన్న మాట మారలసటూప్తి. 
"yy సటల కోససం టరైట్రై చేశసం గాన రాలేదలరా, ఇకక్కడే ఉసండాలి యీ ఏడాద కూడా" విచరసంగా చెపప్పాడు భారయకేసి చటూసటూప్తి.
"మీ తిరలపతి పప్రయాణసం బగా సాగసందా, ఇపప్పాడు అనన్న ఆనరైటనోట చేసలకొన వెళటచర్చీట" అడిగా, మాట మారిర్చీనటలటసంటలసందన.

"అయయ ఏసం చెపప్పాలి. ఒక వెరైపన ఎసండ, కారట ఎసంత ఏసి పెటిట్టూన దగేసరికి చెమటలల, దారసంతా గతలకలల, ఆ రటూమలలల 
కొతప్తివట, అయన ఎలా తగలడాడ్డాయ, ఇసంక దరర్శనమా-ననల చెపూప్తిన ఉనన్న యీయనకి- 'సెప్పాషల్ టికక్కటలట్టూ తీసలకోసండి' 

అన. ఈయన గొపప్పాగా పోయ ఇసంకేదో వచీ తీసలక్కనన్నరల" చెపప్పాసిసంద పప్రమీల. సలబబ్బరావ దీనసంగా మొహసం పెటాట్టూడు. 

ననల వళట కొడుక- ఎనమిదో తరగతి పలాటడు- వడికేసి చటూసి ఎసంకరేజ్ చేసలప్తినన్నటలట నవవ్వా. వడు నవవ్వాలేదల. సరియస గా 
తన బయగలలోసంచ  ఓ దలబబ్బ "ఐఐటీ కమిసట్టూట్రై" పసప్తికసం  బయటికి తీసి, అసందలలోన మటూలకాల లిసలట్టూనల బటీట్టూ పటట్టూటసం 
మొదలల పెటాట్టూడు.  ననల గటిట్టూగా నవవ్వా. అసందరటూ నకేసి విసంతగా చటూసారల.
“ఈ పసప్తికాల ఎసంత లావ ఉనన్నయ చటూసావ? వీటిన మోస మోస వీళళ్ళ నడుమలలల వసంగపోతలనన్నయ పపసం. వీటిన 
సనన్నగా చేసప్తినసం, మీలాసంటివళలళ్ళ, ఊరికే కూరర్చీన నవవ్వాకసండా?” అనన్నద పప్రమీల.  

"కొనన్న జీవితాలోటకి ససంతతృపప్తి రమమ్మనన్న రాద, ఎసందలకన? వళట పలటలక ఎసంత కషట్టూసం?!" ఆలోచనలో పడిపోయానల ననల. 
"ఇదగ, మళట టాయసంకలో నళలట అయపోతే కషట్టూసం, పోయ మోటారల వెయయ. తరావ్వాత తీరిగాల విచరిదలద్దువ" ననలన్న కదపసంద 
మా ఆవిడ నవవ్వాతటూ. 
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